
Prefeitura Municipal de Carandaí

 

PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 035/2015

MODALIDADE  PREGÃO Nº 024/2015

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

 
1. LICITAÇÃO  

O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às
março de 2015, no Prédio da Prefeitura, 
nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e 
documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº.
JULGAMENTO “MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
17 de julho de 2003, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pel
anexos. 
 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

DATA: 27 de março de 2015 

HORA: 09h00min 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal –

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes.

3. DO OBJETO 

3.1 - O objeto da presente licitação é a escol
para o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual 
e para pintura, para atender o Setor Municipal de Educação
 
3.2 - Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na internet e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
 
4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados 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 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

035/2015 

024/2015 

GLOBAL POR LOTE  

 
MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às

, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, 
nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e 

o Pregão Presencial nº.024/2015, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE 
GLOBAL POR LOTE", que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 

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

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

– Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes. 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração
para a futura e eventual aquisição de material construção, elétrico, hidráulico, madeira 

a pintura, para atender o Setor Municipal de Educação, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital.

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

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

ticipar 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 

ham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00horas do dia 27 de 
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 
, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE 

", que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 
o estabelecido no presente Edital e seus 

mais vantajosa para a Administração, de menor preço por item, 
aquisição de material construção, elétrico, hidráulico, madeira 

conforme especificação contida no Anexo I deste Edital. 

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

Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e 

ticipar 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 

ham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 



Prefeitura Municipal de Carandaí

bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de empresas em consórcio
Empresas estrangeiras que não tenham representação leg
responder administrativa ou judicialmente.
 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
 
5.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pre
protocolizando o pedido até 05 (cinco) 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 cre
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 pro
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:
 
I - documento oficial de identidade; 
 
II - 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 
exercerem direitos e assumir obrigações
licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo III).
 
6.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comproba
dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
outorga poderes. 
 
6.5 - Em se tratando de microempresa 
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.
 
6.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento i
representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.
 
6.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
 
6.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mai
 
7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
 
7.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares:
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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. 

. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pre
protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço 

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

petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

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

. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

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. 

Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do pro
licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

e 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

ções, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo III).  

Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comproba
dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 

Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será 
tuada 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. 

A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento i
representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

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

. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares:
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E ainda, não poderão participar 
al no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço 

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

petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 
s no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 

denciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de 

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. 

e comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 
quais estejam expressos poderes para 

, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios 
dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 

EPP, a comprovação desta condição será 
tuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não 

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

s de uma empresa licitante. 

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares: 
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a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
declaração deverá estar por fora dos envelopes).
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (
 
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2)
 
7.2 - Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.
 
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 "Prop
seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
 
PREFEITURA MUNICIPAL CARANDAÍ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015
MODALIDADE PREGÃO Nº. 024/2015
LICI TANTE: ___________________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)
 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:
 
PREFEITURA MUNICIPAL CARANDAÍ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2015
MODALIDADE PREGÃO Nº. 024/2015
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
de imprensa oficial. 
 
8.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
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
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. 
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a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo IV (a referida 
declaração deverá estar por fora dos envelopes). 

contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 

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

errado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

umentos 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 

envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

CARANDAÍ  – MG 
035/2015 

024/2015 
TANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

CARANDAÍ  – MG 
35/2015 

024/2015 
____________________ 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)  

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 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac
se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 

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. 

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

ENVELOPE Nº. 1 

reço: 

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 
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habilitação, conforme Anexo IV (a referida 

errado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes. 

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

umentos 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, 

osta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a 

Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
Município, ou por meio de publicação em órgão 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 
ou catálogos apenas como forma de ilustração das 

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

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

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 
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b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;
 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital;
 
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;
 
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, deverão ser computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos dir
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 
qualquer título. 
 
f) Cotação por item, com os valores a ele iner
 
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 (inclu
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; 
 
l) 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 inexeqüível 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;
 
m) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabe
e seus anexos;  
 
n) 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 
 
o) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação; 
 
p) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor;
 
q) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter co
r) A grafia dos valores devem conter ap
 
10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
PESSOA JURÍDICA: 
 
10.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA
 
10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
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a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V 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 da prestação dos serviços, 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 

f) Cotação por item, 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; 

erá: 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 (inclu
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 

l) 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 inexeqüível no julgamento das propostas, serão 

o inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
fornecidos sem ônus adicionais;  

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabe

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;

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

se conta o menor valor; 

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).  

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 

REGULARIDADE JURÍDICA , a licitante apresentará: 

Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
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a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

limite prevista para entrega das 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, deverão ser computados o 
etos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 

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

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;  

erá: conforme solicitações, após emissão da Ordem de Fornecimento ou Autorização; 

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 

l) 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 inexeqüível no julgamento das propostas, serão 

o inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
julgamento;  
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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, qu
 
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 in
Jurídica” fica facultada.  
 
10.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL
 
10.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
 
10.2.2 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
 
10.2.3 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para 
com a Seguridade Social; 
 
10.2.4 - Prova de Regularidades com as Fazend
na forma da lei. 
 
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
proposta comercial.  
 
10.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/
de pequeno porte, por ocasião da partic
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta  apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurad
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 
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
 
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 Ministé
Trabalhistas. 
 
10.5 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA
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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;

crição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
ncionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

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 

REGULARIDADE FISCAL , apresentará: 

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

ularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para 

Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente 

: 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 

10.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2015
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; 

regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
tas 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.

REGULARIDADE ECONOMICO -FINANCEIRA , apresentará: 

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

REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO  

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

TÉCNICA  
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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; 

crição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
ando a atividade assim o exigir; 

Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas  bem como cópia 
tegra, a sua apresentação na  documentação de habilitação “Regularidade 

ularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para 

as Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente 

: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  mesmas não serão aceitas se a 
60 (sessenta) dias da  data de abertura dos envelopes contendo documentação e 

, as microempresas e empresas 
ipação 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 
o 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 
parcelamento do débito, e emissão de 

regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
tas 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. 

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

rio do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
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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, 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 
conforme ANEXO VI. 
 
10.6.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII).
 
10.6.3 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno
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 for
Lei, conforme ANEXO VIII; 
 
10.7 - O documento relacionado neste item referir
 
11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO
 
11.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da ofert
ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 
dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor.
 
11.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofer
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. 
 
11.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a p
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 condiç
 
11.8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
neste Edital. 
 
11.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, impl
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 
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
seu desinteresse em apresentar novos lances.
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Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 
ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93

Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 

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

Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 

Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno
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 for

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

DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da ofert
ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 
dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

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 

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 

até proclamação do vencedor. 

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

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. 

É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

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

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

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.

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de meno
valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES man
seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 
ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), 

 

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 

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 

tas 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 

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 

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

alavra à licitante, na ordem decrescente 

ão não prevista neste edital. 

se o proponente desistente às penalidades previstas 

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

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 

á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem 
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11.12 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa 
empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (c
proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.
 
11.12.1 - Ocorrendo o empate, proceder
 
11.12.1.1 – A ME ou a EPP mais bem classificada será convo
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 
demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
 
11.12.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se e
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 ob
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 p
 
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
Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
 
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 of
o menor preço global do 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 inexeqüível.
 
11.18 - Da sessão pública do Pregão, será lavrad
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 pa
devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
 
11.21 – O licitante vencedor deverá apresentar na Prefeitura Municipal nova planilha de preços, com os valores obtidos 
após a etapa de lances verbais, no prazo d
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Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa 
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.

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

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; 

nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas 
demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no 
desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor 

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. 

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. 

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 

motivadamente, a respeito. 

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 of

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

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

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. 

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do 
objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data pa
devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

O licitante vencedor deverá apresentar na Prefeitura Municipal nova planilha de preços, com os valores obtidos 
após a etapa de lances verbais, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de desclassificação do certame.
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Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou 
inco por cento) superior à melhor 

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

cada 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 

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

Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
caput desta condição, na ordem 

ncontrarem no limite estabelecido no 
desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor 

jeto licitado será adjudicado em favor 

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

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro 
o com os valores consignados em Planilha de 

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 

a 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 

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

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

O licitante vencedor deverá apresentar na Prefeitura Municipal nova planilha de preços, com os valores obtidos 
e 48(quarenta e oito) horas, sob pena de desclassificação do certame. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO
 
12.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 
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 Edit
examinará as ofertas subseqüentes 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,
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, sen
adjudicado o objeto do certame. 
 
13.2 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 
subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente
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,
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 s
como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporci
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 contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo
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 contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito,
no preâmbulo deste Edital. 
 
14.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar
 
14.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14
culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.
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DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO  

Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja proposta 
ificada em primeiro lugar. 

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

Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes 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,

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

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sen

Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 
subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente
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. 

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
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporci

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 
sentação das razões de recurso. 

As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para 
razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo

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

razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado 

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

azões, mencionadas no subitem 14.1., importará a decadência d
culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 
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“Habilitação” do licitante cuja proposta 

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

al, será inabilitado, e o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes 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 

 

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

Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 
subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o 

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 

íntese 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 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

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

As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para 
razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

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

ao Pregoeiro, no endereço mencionado 

á sempre em dias úteis. 

.1., importará a decadência do direito de recurso, 
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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 de
Município. 
 
14.9 - Não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas.
 
15. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

15.1 – A contratação será pelo período de 12
 
15.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações po
pelos preceitos do direito público. 
 
15.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta
 
16. DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1 Do Município: 
 
16.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas 
 
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
 
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 me
 
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
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
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O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no 

razões a recursos intempestivamente apresentadas. 

DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO  
 

pelo período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente.

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,

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

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

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

.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita

.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

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

objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

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

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

.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; 

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

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

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 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
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O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
á conhecimento, mediante publicação no Átrio do 

itindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
steriores, pelas disposições do Edital e 

apresentada pelo adjudicatário. 

desta licitação; 

.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 

.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 

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

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

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 
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18.1 - Os produtos objeto do presente edital ser
 
18.2 – O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal 
 
18.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 
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 (tr
 
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.
 
18.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao prop
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 CONDIÇÕ ES 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 co
8.666/93. 
 
19.2 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 efei
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
(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 responsab
 
20. REEQUÍLIBRIO ECONÔMICA 
 
20.1 - Os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos mediante
vistas à manutenção do equilíbrio econômico
8.666/93. 
 

Prefeitura Municipal de Carandaí
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2015-2016 
 

10

objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.

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

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. 

eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 
evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

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

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

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

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. 

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. 

GA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕ ES DE 

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

19.2 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.  

reito 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-
r expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções 

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. 

REEQUÍLIBRIO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

Os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos mediante 
equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 

das correspondentes requisições.  

contrato estiver em total conformidade com as 
especificações exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência 

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

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

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

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

onente 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 

GA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕ ES DE 

desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma 
nforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 

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

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

reito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade no objeto.  

-lo e substituí-lo no prazo de 1 
r expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções 

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

ilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais.  

 solicitação da contratada com 
forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 
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20.2 - As eventuais solicitações deverão fazer
previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração
fornecimento. 
 
20.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado
 
20.4 - Independentemente da solicitação, o Órgão Gerenciador poderá a
conformidade com os parâmetros de pesquisa de
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 co
Fornecimento, de acordo com as necessidades da Secretaria
 
21.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
INSS. 
 
21.3 - A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo
aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES
 
21.4 - A Ordem de Fornecimento e o pedido de empen
hipóteses: 
 
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das
da Lei 8.666/93 e alterações. 
b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após
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 des
Preços, junto ao Município, que incluirá as condições estabelecidas neste
nos demais Anexos, além de outras fixadas na
 
22.2 - A licitante vencedora terá o prazo de 5
de Registro de Preços. 
 
22.3 – Ocorrendo o descumprimento previsto no item anterior, o
ordem de classificação, para nova negociação.
 
22.4 - A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em
obrigações assumidas, todas as condições d
contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
 
23. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
 
23.1 - Caberá ao licitante vencedor realizar
cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:
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As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
nte da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

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 

mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA  

Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de Empenho e Ordem de 
Fornecimento, de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante. 

O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,

A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo
aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital.

A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela

a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das

a em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após
c) judicialmente, nos termos da legislação. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS

Após a adjudicação do seu objeto e a homologação desta licitação, a empresa vencedora
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.

ante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação,

Ocorrendo o descumprimento previsto no item anterior, o Município convocará os
ordem de classificação, para nova negociação. 

A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em
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.

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR  

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: 
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se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou 
analítica de seu impacto nos custos do 

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

qualquer momento reduzir os preços registrados, de 
ções conjunturais provocarem a 

mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 

Requisição de Empenho e Ordem de 

O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com o 

A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo estabelecido, sujeitá-lo-á a 
ADMINISTRATIVAS deste edital. 

ho poderão ser cancelados pela Administração nas seguintes 

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

a em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após acordo entre as partes. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS 

ta licitação, a empresa vencedora assinará a Ata de Registro de 
Minuta da Ata de Registro de Preços e 

essárias à fiel execução do objeto licitado. 

(cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação, para assinatura da Ata 

Município convocará os licitantes remanescentes, na 

A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
licitação, devendo comunicar a 

manutenção do compromisso. 

o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu 
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a) fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e in
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
deste contrato, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade;
 
f) manter-se, durante toda a execução do contrato, e
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 
g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência d
fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da 
legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
 
h) prestar os serviços 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
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
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão adminis
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
alterações posteriores. 
 
24.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
24.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
24.3 – A comunicação do cancelamento do registro d
feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.
 
24.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando
dia útil, contado da publicação. 
 
24.5 – A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do
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, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e in

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

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

cipal 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 

na de não serem considerados. 

arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução
deste contrato, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade; 

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

s de forma eficiente e adequada. 

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR  

O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo
contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

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
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
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; 

úblico, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78

Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
onvocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
 

A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no
se o comprovante do recebimento. 

No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
iário Oficial de Minas Gerais, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto 

A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
rnecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser 
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, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável deste 

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

cipal 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 

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

m compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com 

g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência de caso 
fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da 
legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência; 

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

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; 

trativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos 

úblico, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8666/93 e 

 impossibilitado de cumprir as 

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

o FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 16.1, será 

se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por 
registro do FORNECEDOR a partir do quinto 

A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o desobriga 
órgão gerenciador, a qual deverá ser 
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prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento convocatório, caso não aceitas as
 
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 come
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 r
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 s
 
25.2, e das demais cominações legais. 
 
25.3 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:
 
I - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho
 
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 licita
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 
inciso anterior. 
 
25.4 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à amp
(cinco) dias úteis. 
 
26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
26.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta 
nas seguintes fichas 112 (fontes 101 e 119) e 111 (fonte 122).
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1 - Nenhuma indenização será devida às licitant
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 que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.
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prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste 
o não aceitas as razões do pedido. 

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

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  

A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 

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

ento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 

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

) 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 

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à amp

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

s despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotação orçamentária do Orçamento de 
nas seguintes fichas 112 (fontes 101 e 119) e 111 (fonte 122). 

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

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

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. 
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prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste 

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

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

, garantida a defesa prévia: 

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

r 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 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

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

çamentária do Orçamento de 2015, consignadas 

es pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 

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

se o do vencimento, observando-
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27.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razõe
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá
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 aqu
 
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, inqüestionavelmente, 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 
Carandaí – MG.  
 
27.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferi
dia útil subseqüente, 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 Mun
anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtida
ramal 210. 
 
27.13 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente,
referido no preâmbulo deste Edital.  
 
27.14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
 
27.15 - Fazem parte integrante deste Edital:
 
- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão
- Anexo II – Minuta do Contrato 
- Anexo III - Modelo de Credenciamento;
- Anexo IV - Modelo de Declaração de atendimento ao Inciso VII do art. 4º da Lei  nº. 10.520/2
- Anexo V - Modelo de Proposta de Preços;
- Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- Anexo VII – Modelo de Declaração de que Concorda com os Termos do Edital 
- Anexo VIII – Modelo de Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18
do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999).
  

 
 

 
 
 
 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

    Em ___/___/______.
 

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

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. 

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

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, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a 

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

Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferi
dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

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
anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone

os serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 16:00 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

Fazem parte integrante deste Edital: 

cia / Objeto Padrão; 

Modelo de Credenciamento; 
Modelo de Declaração de atendimento ao Inciso VII do art. 4º da Lei  nº. 10.520/2

Modelo de Proposta de Preços; 
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

Modelo de Declaração de que Concorda com os Termos do Edital  
Modelo de Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos -

7 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999).

Carandaí, 13 de março de 2015. 
 

Gustavo Francos dos Santos
Pregoeiro 

 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

           
___________________                        
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s de interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

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

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, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a 

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

Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 

Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 
Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, até 05 (cinco) dias 

s pelo telefone (32) 33611177, através do 

nos horários de 8:00 às 16:00 horas, no endereço 

Modelo de Declaração de atendimento ao Inciso VII do art. 4º da Lei  nº. 10.520/2003; 

- segundo determina o inciso V 
7 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999). 

Gustavo Francos dos Santos 
Pregoeiro  



Prefeitura Municipal de Carandaí

1 OBJETO:  
 
1.1 Registro de Preço para futura e eventual 
pintura, para atender o Setor Municipal de Educação
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NAT UREZA E VIGÊNCIA: 
 
2.1 A presente contratação fundamenta-
 
2.2 Justifica-se a aquisição de materiais de construção para que o Departamento Municipal de Educação possa atender as 
necessidades de pequenas e grandes reformas e reparos, realizar as ampliações e adaptações necessárias, bem como a 
manutenção hidráulica das 23 unidades escolares d
Rede Municipal de Ensino; a fim de proporcionar aos alunos e profissionais da educação um ambiente escolar seguro, 
confortável e acessivo. 
 
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
 
TABELA 1 
 

LOTE  ITEM QUANT. UNID. 

1 

1 

500 UNIDADE 

2 
100 UNIDADE 

3 
100 UNIDADE 

4 

50 UNIDADE 

5 

50 UNIDADE 

2 6 

700 METROS 

3 

7 

50 UNIDADE 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 024/2015 

de Preço para futura e eventual aquisição de material construção, elétrico, hidráulic
pintura, para atender o Setor Municipal de Educação. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NAT UREZA E VIGÊNCIA: 

-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93; 

de materiais de construção para que o Departamento Municipal de Educação possa atender as 
necessidades de pequenas e grandes reformas e reparos, realizar as ampliações e adaptações necessárias, bem como a 
manutenção hidráulica das 23 unidades escolares do Município da Educação Infantil e Ensino Fundamental que compõem a 
Rede Municipal de Ensino; a fim de proporcionar aos alunos e profissionais da educação um ambiente escolar seguro, 

da ata: 12 meses. 

OBJETO, QUANTIDADE ESTIMADA E ESTIMATIVA DA DESPESA : 

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

DESCRIÇÃO 
 ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA  

Comprimento: 1000 mm 
Largura: 9,0 mm 

 ABRAÇADEIRA TIPO “U” PARA TUBO 32 

 ABRAÇADEIRA TIPO “U” PARA TUBO 60 

 ABRAÇADEIRA TIPO “U” PARA TUBO DE 
1/2” 

 ABRAÇADEIRA TIPO “U” PARA TUBO DE 
3/4” 
ACABAMENTO SIMPLES TIPO U PARA 

FORRO DE PVC COR BRANCA  
 ADAPTADOR DE 1.1/2 X ROSCA FÊMEA 

2.1/2″ 

Adaptador 1.1/2” x 2.1/2″, rosca fêmea 5 Fpp, 
para acoplamento da mangueira de incêndio na 
válvula para hidrante. 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

aquisição de material construção, elétrico, hidráulico, madeira e para 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NAT UREZA E VIGÊNCIA:  

de materiais de construção para que o Departamento Municipal de Educação possa atender as 
necessidades de pequenas e grandes reformas e reparos, realizar as ampliações e adaptações necessárias, bem como a 

o Município da Educação Infantil e Ensino Fundamental que compõem a 
Rede Municipal de Ensino; a fim de proporcionar aos alunos e profissionais da educação um ambiente escolar seguro, 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

R$ 5,40 
R$                    

2.700,00 

R$ 2,75 
R$                       

275,00 

R$ 4,70 
R$                       

470,00 

R$ 1,18 
R$                          

58,75 

R$ 1,50 
R$                          

75,00 

R$ 10,25 
R$                    

7.175,00 

R$ 12,00 
R$                       

600,00 
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8 
100 UNIDADE 

9 
50 UNIDADE 

10 

60 UNIDADE 

11 
60 UNIDADE 

12 
60 UNIDADE 

13 

80 UNIDADE 

4 

14 

100 UNIDADE 

15 

100 UNIDADE 

16 

50 UNIDADE 

5 
17 

25 UNIDADE 

18 
25 UNIDADE 

6 

19 

10 UNIDADE 

20 10 UNIDADE 
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Confeccionado em latão fundido, de acordo com 
os padrões do corpo de bombeiros, norma NBR 
16021. 

 ADAPTADOR P/ 1 TOMADA - PADRÃO 
NOVO  

 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 3/4X1/2 

 ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO COM 
BOLSA E ROSCA  40MM BOLSA 1.1/4" 
ROSCA 

 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 1/2 

 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 3/4 

 ADAPTADOR T  
Adaptador Para Tomada Tripolar 4 em 1 (3 pinos 
para 2 Pinos) 
 

 ADESIVO (COLA) PARA CANO 175G  
Adesivo líquido incolor à base de resinas de PVC. 
Indicações de Uso: Soldar tubos e conexões em 
PVC 

 ADESIVO (COLA) PARA CANO 75G  
Adesivo líquido à base de resinas de PVC 
dissolvidas em uma mistura de solventes 
orgânicos.  
Indicações de Uso: Colagem de tubos e conexões 
de PVC rígido tanto para a rede de adução de 
água como para rede de esgoto, calhas e dutos de 
PVC. 

 ADESIVO VEDA CALHA 300ML         
Uso para a construção civil em vedação de calhas, 
rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas e suas 
emendas, dispensando o uso de soldas. 
Embalagem: Tubo 300ml/280g 

 AGUARRÁS 5L 
Redutor tinta sintética 

 AGUARRÁS 900ML 
Redutor tinta sintética 

 ALICATE DE CORTE LATERAL 6 
Composição/ Material: Aço Cromo Vanádio - 
altamente resistente 
Funcionalidade: Cortar, torcer, descascar fios, 
cabos elétricos e arames 
Conteúdo da Embalagem: 1 Alicate de Corte 
Lateral 6 
Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – 
AxLxP -3x8x22,5cm 
Peso aproximado da embalagem do produto (kg):
 202g 
Superfícies recomendadas: Elétrica e 
Eletrônica 

 ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS 
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R$ 5,05 
R$                       

505,00 

R$ 0,50 
R$                          

25,00 

R$ 3,50 
R$                       

210,00 

R$ 3,85 
R$                       

231,00 

R$ 2,00 
R$                       

120,00 

R$ 6,25 
R$                       

500,00 

R$ 13,80 
R$                    

1.380,00 

R$ 4,05 
R$                       

405,00 

R$ 16,30 
R$                       

815,00 

R$ 62,50 
R$                    

1.562,50 

R$ 12,95 
R$                       

323,75 

R$ 17,50 
R$                       

175,00 

R$ 17,25 R$                       
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7 

21 

30 UNIDADE 

8 22 
10 UNIDADE 

9 

23 

30 RL 

24 
30 KG 

25 

50 KG 

26 

50 KG 

27 

50 KG 

28 
50 KG 
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Corpo: aço cromo vanádio. 
Tamanho: 8 " 
Tipo de alicate: Universal 
Dimensões da embalagem: (L x A x P): 8 x 3 x 28 
cm. 

 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO 
SANITÁRIO 
Anel de vedação para vaso sanitário 
Dispensa o uso de bolsa plástica 
Elimina o mau cheiro dos gases do esgoto do 
banheiro  
Uso exclusivo em bacias sanitárias 
Contém 1 anel de vedação 
Composição:  
- Produto a base de borrachas sintéticas 
- Cargas minerais 
- Plastificantes não secativos 

 APLICADOR DE SILICONE 
Material: Ferro 
ARAME FARPADO DE AÇO 500 M 
Arame de aço  
Torção alternada 
Carga de ruptura: 350 kgf 
Espaçamento entre farpas: 125 mm 
Proporciona alta resistência com economia 
Camada de galvanização dos fios categoria A 
Fabricado com 2 fios de aço BWG 16 (1,60 mm) 
Dimensões da embalagem (CxLxA): 25 x 29 x 29 
cm 
ARAME GALVANIZADO ARAME 
GALVANIZADO N° 16 
ARAME GALVANIZADO N°18, ROLO 1KG 
55kgf/mm² de resistência à tração 
Galvanizado 
Maior resistência 
Excelente acabamento 
Dimensões - Comprimento: 111m/Kg / Diâmetro: 
1,24mm / Bitola (BWG): 18 
Peso: 1kg 
ARAME GALVANIZADO N°20, ROLO 1KG 
20BWG 0,89mm 204m/kg 
Aço galvanizado bitola 0,89 mm, BWG 20, 1 kg, 
com aproximadamente 204 metros / kg. 
Embalagem: rolo com de 1 kg de arame 
ARAME RECOZIDO LISO N18 ROLO 1KG 
Peçaúnica 
ComposiçãoAçorecozido 
FormasdeUtilização 
Paracercaealambrados  
CaracterísticasTécnicas:Muito resistente, não 
exige manutenção constante  pintura 
ARAME RECOZIDO TRANÇADO 1KG 
Peçaúnica 
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172,50 

R$ 10,05 
R$                       

301,50 

R$ 13,30 
R$                       

133,00 

R$ 300,00 
R$                    

9.000,00 

R$ 10,50 
R$                       

315,00 

R$ 13,00 
R$                       

650,00 

R$ 13,75 
R$                       

687,50 

R$ 8,75 
R$                       

437,50 

R$ 9,50 
R$                       

475,00 
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10 29 

05 UNIDADE 

11 

30 
150 M³ 

31 
150 M³ 

32 
200 M³ 

12 

33 

500 SC 

34 

500 SC 

35 

500 SC 

13 36 200 UNIDADE 
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ComposiçãoAçorecozido 
FormasdeUtilização 
Paracercaealambrados  
CaracterísticasTécnicas:Muito resistente, não 
exige manutenção constante pintura 

 ARCO SERRA 12" 
Cabo injetado em polipropileno de alto impacto. 
Desenho projetado para oferecer maior conforto 
ao usuário. Componentes de chapa estampados, 
que recebem banho de cromo por eletrodeposição. 
Permite o uso de lâminas de 10" e 12 ". 
Tipo: Arco de Serra regulável 12" 
AREIA LAVADA FINA 

AREIA LAVADA GROSSA 

AREIA LAVADA MÉDIA 

ARGAMASSA ACI CINZA 20KG 
Uso: Interno 
Tipo de Argamassa: ACI 
Cor: Cinza 
Peso: 20 Kg 
Tempo Secagem: 72 horas 
Densidade: 1.5 g/cm³ 
Composição: Cimento branco estrutural ou cinza, 
calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos 
Norma NBR 14081 
ARGAMASSA ACII PARA PISOS E PAREDES 
20KG 
Uso: Externo 
Tipo de Argamassa: ACII 
Rendimento da Argamassa 4 a 8 Kg por m² 
Aplicação da Argamassa para Pisos e Paredes 
Cor: Cinza 
Peso: 20 Kg 
Tempo Secagem: 72 horas 
Composição: Cimento branco, agregados minerais 
selecionados, aditivos especiais não tóxicos 
Norma: NBR 14081 
ARGAMASSA COLANTE ACIII PARA PISOS 
E PAREDES CINZA20KG 
Uso: Interno e Externo 
Tipo de Argamassa: ACIII 
Rendimento da Argamassa: 4 a 8 Kg por m² 
Aplicação da Argamassa para Pisos e Paredes 
Cor: Cinza 
Peso 20 Kg 
Tempo Secagem 72 horas 
Composição Cimento branco, agregados minerais 
selecionados, aditivos especiais não tóxicos 
Norma NBR 14081 

 ARRUELAS LISA 1/2" 
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R$ 19,00 
R$                          

95,00 

R$ 105,00 
R$                 

15.750,00 

R$ 115,00 
R$                 

17.250,00 

R$ 110,00 
R$                 

22.000,00 

R$ 11,25 
R$                    

5.625,00 

R$ 25,95 
R$                 

12.975,00 

R$ 35,00 
R$                 

17.500,00 

R$ 0,25 R$                          
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14 

37 

50 UNIDADE 

15 

38 

1000 M² 

16 

39 
50 UNIDADE 

40 

30 UNIDADE 

17 

41 

15 UNIDADE 

42 

10 UNIDADE 

18 

43 

80 UNIDADE 

19 44 

5000 UNIDADE 

45 

5000 UNIDADE 

20 
46 

50 UNIDADE 

47 

50 UNIDADE 
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Produto Arruelas 
Tipo Lisa 
Diâmetro (Em Polegadas) 1/2" 

 ASSENTO SANITÁRIO OVAL 
POLIPROPILENO / PLÁSTICO  
Característica: Resistente e de alta qualidade. 
Forma de utilização: Utilizado sob o vaso 
sanitário, evitando o contato direto com o usuário. 
Certificação: INMETRO 
Componentes 1 Assento Sanitário 
Fixação / Engate: Parafusado 
Cor: Branco ou Cinza 
Material: Polipropileno / plástico 
AZULEJO EM PLACA CERÂMICA  
Classe B: média resistência química a produtos 
domésticos 
Dimensões: 25 x 25cm 

 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA 
ACOPLADA 3/6L BRACO 

 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL 
BRANCO 
Tamanhos e Medidas 
38x38x46cm 

 BALDE PLÁSTICO 15L 
Balde em plástico capacidade para 15 litros com 
alça em metal 

 BALDE P/ MASSA PVC 12 LITROS 
Produzido em polipropileno. 
- Alça em Aço 1045 galvanizado, esp. 4,5mm. 
Características: 
- Capacidade: 12 litros 

 BARRA DE APOIO 80 (BANHEIRO 
ACESSÍVEL) 
Em alumínio estrutural anodizada; 
Recatilha para maior aderência e segurança; 
Fixação inteligente - sistema de rosca 

 BLOCO0.10, 
Dimensões:09x19x39, 
Aplicação:Ideal para uso na alvenaria de muros e 
também pode ser usado em outros tipos de 
alvenaria na função de vedação. 

 BLOCO 0.20 VAZADO 
Dimensões: 19x19x39,  
Produto apropriado na construção de alicerces e 
ideal para construção de muros de arrimo. 

 BOIA 1/2  
Composição: Nylon, polipropileno, latão e aço 
inox 
Formas de Utilização: Para caixa d'água 
Características Técnicas Pressão: de até 140 
m.c.a. 

 BOIA 3/4  
Composição: Nylon polipropileno latão e aço 
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50,00 

R$ 20,00 
R$                    

1.000,00 

R$ 17,70 
R$                 

17.700,00 

R$ 225,00 
R$                 

11.250,00 

R$ 115,00 
R$                    

3.450,00 

R$ 14,50 
R$                       

217,50 

R$ 7,25 
R$                          

72,50 

R$ 54,00 
R$                    

4.320,00 

R$ 1,75 
R$                    

8.750,00 

R$ 2,00 
R$                 

10.000,00 

R$ 7,75 
R$                       

387,50 

R$ 8,25 
R$                       

412,50 
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48 

50 UNIDADE 

21 

49 

30 UNIDADE 

22 

50 

15 PAR 

23 51 
30 UNIDADE 

24 

52 

300 M³ 

53 

150 M³ 

25 54 

15 UNIDADE 

55 

15 UNIDADE 

56 
15 UNIDADE 
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inox 
Formas de Utilização: Para caixa d'água 
Características Técnicas: Pressão de até 140 
m.c.a. 

 BOIA PARA CAIXAS DE DESCARGA DE 

EMBUTIR. 
 

 BOLSA DE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO 
Cor: Branco 
Certificação: NBR 15491 
Acabamento: Branco 
Prazo de validade: Depois de instalado, válido por 
tempo indeterminado. 
BOTA BORRACHA CANO CURTO PRETO 
Bota de segurança, tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de 
vinila (pvc) injetado em uma só peça. 
Comprimento do cano (no tamanho 40): 28cm 

 BOTÃO CAMPAINHASX 4201 10A 250 V 

BRITA N°1 
Uma mistura de pó com brita nº 0 (pedrisco), com 
brita nº 1 e com brita nº 2. Excelente para base 
asfáltica (para trânsito pesado.) 
BRITA N°0 
Produto de dimensões reduzidas, em relação a 
brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas 
e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, 
tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de 
concretos, chapiscos e acabamentos em geral. 

 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4  
Broca de aço rápido 
Ângulo de afiação: 118° 
Diâmetro: 1/4" 
Comprimento total: 104 mm 
Comprimento de corte: 72 mm 
É feita em aço rápido (HSS) sob a norma 
internacional DIN 338 
Possui acabamento brilhante 
Tipo de broca mais versátil, podendo ser usada 
em qualquer usinagem de materiais com dureza 
inferiores a 45 HRCA 

 BROCA AÇO RÁPIDO 1/8  
Medida: 1/8" 
É feita em aço rápido (HSS) sob a norma 
internacional DIN 338 
Tem acabamento brilhante 
Tipo de broca mais versátil, podendo ser usada 
em qualquer usinagem de materiais com dureza 
inferiores a 40 HRCA broca HP-M 

 BROCA AÇO RÁPIDO 4,5 mm 
Diâmetro: 4,5mm 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

R$ 67,95 
R$                    

3.397,50 

R$ 3,20 
R$                          

96,00 

R$ 34,00 
R$                       

510,00 

R$ 6,50 
R$                

195,00 

R$ 100,00 
R$                 

30.000,00 

R$ 125,00 
R$                 

18.750,00 

R$ 9,45 
R$                       

141,75 

R$ 5,00 
R$                          

75,00 

R$ 7,10 
R$                       

106,50 
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 BROCHA REDONDA FIBRA DE NYLON 

 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 3/4X1/2  

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor 

branca; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: ½” , ¾” , 1” , 1 ¼” , 1½” e 

2”; 

Pressão de serviço (a 20ºC): 7,5 Kgf/cm² (75 

m.c.a.); 

Tubos fornecidos em barras de 3 e 6 metros, com 

as pontas roscáveis. Fabricados de PVC - 

Cloreto de Polivinila, cor branca; 

Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 

Diâmetros disponíveis: ½” , ¾” , 1” , 1 ¼” , 1½” e 

2”; 

Pressão de serviço (a 20ºC): 7,5 Kgf/cm² (75 

m.c.a.); 

Tubos fornecidos em barras de 3 e 6 metros, com 

as pontas roscáveis. 

 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32  
Bucha de PVC com junta soldável na cor marrom 
Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/crrf (750 kPa) 
à temperatura de 20°C 
Dimensões: Bitola: 40 x 32 / D:40 mm / d:32 mm 
/ A:26 

 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40  
Bucha de  PVC rígido, na cor branca; 
Tubos de 6 e 3 metros com ponta e bolsa 
(somente DN 40 com bolsas lisas); 
Juntas que aceitam o sistema soldável (com 
Adesivo Plástico TIGRE) ou elástico (com anel 
de borracha); 
Diâmetros: DN 40 (com bolsas para juntas 
soldáveis), DN 50, DN 75, DN 100, DN 150 e 
DN 200; 
Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em 
regime não contínuo;Superfície interna lisa. 

 CABO CCI – 1 PAR 
Bitola de 0,50mm² (24AWG) 
Rolo com 200m 

 CABO CCI – 2 PARES 
Bitola de 0,50mm² (24AWG) 
Rolo com 100m 
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R$ 11,83 
R$                       

295,63 

R$ 1,30 
R$                          

65,00 

R$ 2,35 
R$                       

117,50 

R$ 2,45 
R$                       

122,50 

R$ 160,00 
R$                    

1.600,00 

R$ 100,00 
R$                    

2.000,00 
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 CABO CCI – 4 PARES 
Bitola de 0,50mm² (24AWG) 
Rolo com 100m 
CABO DE REDE AWG 4X24 
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. 

 CABO PARA PICARETA 
Cabo usado para ser fixado na picareta, 
facilitando o serviço manual. 
Detalhes: 
Cabo de madeira 
A melhor qualidade de madeiras. 
Medida: 930 x 70mm. 

 CABO PARA ROLO DE PINTURA  
Componentes(s): Peça única 
Composição: Suporte em aço galvanizado e cabo 
anatômico 
Formas de Utilização: Suporte para rolos nos 
tamanhos 23,18 e 10cm 
Características Técnicas: Cabo plástico anatômico 
e ferro galvanizado, garantindo maior resistência. 
Benefícios ao Consumidor: Uso para diversos 
tipos de rolos 
CABO RÍGIDO 10MM 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre isoladores 
CABO RÍGIDO 2,5MM 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre isoladores 
CABO RÍGIDO 35MM 
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 

 CABO TRIPLEX 35MM 
Os cabos multiplexados de 0,6/1kV, são 
reUNIDADEos em 1, 2 e 3 condutores fase em 
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R$ 180,00 
R$                    

3.600,00 

R$ 0,98 
R$                       

292,50 

R$ 16,25 
R$                       

243,75 

R$ 6,75 
R$                       

135,00 

R$ 6,70 
R$                    

2.010,00 

R$ 2,00 
R$                       

600,00 

R$ 15,40 
R$                    

4.620,00 

R$ 556,75 
R$                 

16.702,50 
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torno de um condutor neutro. 
Condutor fase: Condutor de alumínio 1350, sólido 
ou com encordoamento redondo compactado. 
Isolação: Camada extrudada de composto 
termofixo de polietileno reticulado – XLPE para 
operação em 90ºC, na cor preta. 
Condutor neutro: Condutor de alumínio liga 6201 
T81 com encordoamento redondo, não isolado. 

 CADEADO 30MM 
Característica: Corpo em latão maciço, com aste 
em aço, acompanha 2 chaves em latão 
Tipo: Residencial, Armário ou Bagagem 
Garantia: Tempo indeterminado, de acordo com o 
manual de instalação do produto 
Componentes: 1 cadeado, acompanha 2 chaves de 
latão 
Forma de Utilização: Porta, portões ,outros 
Cor: Dourado 
Material: Corpo em latão maciço com haste em 
aço 
Certificação: ISO 9001 

 CADEADO 50MM 
Característica: Corpo em latão maciço, com aste 
em aço, acompanha 2 chaves em latão 
Tipo: Residencial, Armário ou Bagagem 
Garantia: Tempo indeterminado, de acordo com o 
manual de instalação do produto 
Componentes: 1 cadeado, acompanha 2 chaves de 
latão 
Forma de Utilização: Porta, portões ,outros 
Cor: Dourado 
Material: Corpo em latão maciço com haste em 
aço 
Certificação: ISO 9001 

CAIBRO DE EUCALIPTO 12X7 

CAIBRO DE EUCALIPTO 7X4 

CAIBRO DE PARAJÚ 12X7 

CAIBRO DE PARAJÚ 7X4 

 CAIXA DE DERIVAÇÃO C 3/4" S/ ROSCA S/ 
TAMPA 
Feita em alumínio 

 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 
LITROS 
Características Técnicas: Redondo, com tampa. 
Impossibilita a infiltração de raios "UV". Marca 
do produto aparente. 
Benefícios: Preserva a água potável. 
Material: Polietileno 
Garantia: 5 anos 
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R$ 9,00 
R$                       

540,00 

R$ 18,50 
R$                       

740,00 

R$ 13,75 
R$                 

13.750,00 

R$ 6,00 
R$                    

6.000,00 

R$ 18,75 
R$                 

15.000,00 

R$ 8,60 
R$                    

6.880,00 

R$ 53,75 
R$                    

5.375,00 

R$ 197,50 
R$                    

2.962,50 
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Material: Polietileno 
Dimensões: 
- Altura: 72.00cm 
- Largura: 1.24m 
- Comprimento: 95.00cm 
- Peso:10.50kg 

 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 
LITROS 
Características Técnicas: Redondo, com tampa. 
Impossibilita a infiltração de raios "UV". Marca 
do produto aparente. 
Benefícios: Preserva a água potável. 
Material: Polietileno 
Garantia: 5 anos 
Material: Polietileno 
Dimensões: 
- Altura: 94.00cm 
- Largura: 1.21m 
- Comprimento: 1.21m 
- Peso 20.90kg 

 CAIXA DE LUZ PVC ELETRODUTO 
ROSCÁVEL 4"X2" 
Bitola: 4”x2” 
Largura:7,0mm 
Altura: 108,5mm 
Profundidade:47,5mm  

 CAIXA DE LUZ PVC ELETRODUTO 
ROSCÁVEL 4"X4" 
Bitola: 4”x4” 
Largura:112,0mm 
Altura: 112,0mm 
Profundidade:47,5mm 

 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE 
PAREDE CPT 20 - EMBUTIR 
Largura Externa: 240mm 
Altura Externa: 240mm 
Profundidade: 85mm 

 CAIXA DE PASSAGEM EM METAL DE 
EMBUTIR 10 X 10 X 8CM 

 CAIXA DESCARGA COM ENGATE 
Compatível com bacias de 6,8 e 9 litros, através 
de regulagem. Acompanha engate flexível de 
PVC plena 30 cm 

 CAIXA MONOFÁSICA CM-1 
Padrão CEMIG 30 X 25 X 16cm 

 CAIXA SIFONADA 150X150X75 QUADRADA 
PARA GRELHA COM TAMPA  
Material:PVC 

 CAIXA SIFONADA PRATA QUADRADA 
COM GRELHA ALUMÍNIO 100X100X50 

 CAIXA SIFONADA PRATA QUADRADA 

PARA GRELHA COM TAMPA 
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R$ 319,00 
R$                    

4.785,00 

R$ 2,00 
R$                       

400,00 

R$ 3,00 
R$                       

210,00 

R$ 67,50 
R$                    

2.025,00 

R$ 9,60 
R$                       

288,00 

R$ 36,00 
R$                    

1.440,00 

R$ 63,50 
R$                    

1.587,50 

R$ 85,00 
R$                    

2.975,00 

R$ 68,50 
R$                    

1.370,00 

R$ 48,50 
R$                       

970,00 
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100X100X50 
 CAL HIDRATADA CHIII, 20 KG, NBR 7175 

Composição: Hidróxidos e Óxidos de Cálcio e 
Magnésio 
Aglomerante para composição de vários tipos de 
argamassas da construção civil 

 CAL SUPERCAL 5 KG COR BRANCO 
Fácil homogeneização e secagem rápida. Além 
disso, tem poder fungicida e bactericida. Produto 
conforme norma da ABNT NBR 11702 de julho 
de 2010 tipo 4.8.6. 
Indicação: É indicada para pinturas de superfícies 
porosas externas e internas de reboco, concreto e 
tijolos. 

 CALHA COMERCIAL PARA LUMINÁRIA 
FLUORESCENTE 1X40W 
Instalação: Sobrepor 

 CALHA COMERCIAL PARA LUMINÁRIA 
FLUORESCENTE 2X20W 
Instalação: Sobrepor 

 CALHA COMERCIAL PARA LUMINÁRIA 
FLUORESCENTE 2X40W 
Instalação: Sobrepor 

CALHA MODELO COLONIAL EM CHAPA 

GALVANIZADA   

Corte 28 cm e corte 33  
 CAMPAINHA CIGARRA 127V (110V) 

Modelo: Cigarra 
Cor: Branco 
TensÃo: 127V (110V) 
Tipo de fixação: Embutir 

 CAMPAINHA TÍMPANO ALARME 150MM 
Usadas em Escolas, Indústrias, Fábricas, 
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 

 CAPACITOR ELETROLÍTICO 100V 

 CAPACITOR PERMANENTE 12,0 UFX250 
VOLTS (2 FIOS)  

 CARRINHO DE MÃO AÇO CARBONO PNEU 
COM CÂMARA 8" 
Material carrinho: Aço carbono 
Material caçamba: Aço carbono 
Volume máximo: 45 L 
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R$ 10,50 
R$                

3.150,00 

R$ 6,50 
R$                    

1.300,00 

R$ 13,90 
R$                       

695,00 

R$ 17,15 
R$                       

857,50 

R$ 21,30 
R$                    

1.065,00 

R$ 20,50 R$                 
14.350,00 

R$ 25,00 
R$                     

750,00 

R$ 15,50 
R$                       

465,00 

R$ 17,60 
R$                       

880,00 

R$ 26,50 
R$                    

1.325,00 

R$ 97,50 
R$                 

487,50 



Prefeitura Municipal de Carandaí

46 

100 

07 UNIDADE 

47 

101 

20 UNIDADE 

48 

102 

20 UNIDADE 

49 

103 

20 UNIDADE 

104 

25 UNIDADE 

50 

105 

1000 SC 

51 
106 

10 UNIDADE 

Prefeitura Municipal de Carandaí
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2015-2016 
 

26

 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE 
MADEIRA 
Cabo de madeira resistente. 
Aço carbono especial de alta qualidade. 
Pintura eletrostática a pó. 
Peso: 3.90 Kg 
Dimensões (C x L x A): 185.00 x 16.00 x 19.00 
centímetros 
Quantidade(s): 1 peça 

 CHAVE DE FENDA 
Fabricado em aço cromo vanádio 
Cabo plástico de alta qualidade 
Utilizado para aperto e desaperto de parafusos 
Uso profissional ou doméstico 

 CHAVE PHILLIPS 
Fabricado em aço cromo vanádio 
Cabo plástico de alta qualidade 
Utilizado para aperto e desaperto de parafusos 
Uso profissional ou doméstico 

 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 

 CHUVEIRO DUCHA ELÉTRICA 220V 6800 W  
Garantia: 12 meses 
Potência: 6800W 
Tensão: 220V 
Temperatura: 4 
Certificação ISSO 9001 
Fixação: Parede 
Cor: branco 
Material: Plástico 
CIMENTO CPII SC 50 KG 
Material: Cor Cinza 
Embalagem: Saco 
Garantia :Conforme a embalagem. 
Aplicação: Utilização em estruturas de concreto 
armado, pavimento de concreto, argamassa de 
chapisco, assentamento de blocos, revestimentos e 
pisos, contrapisos, graute, concreto protendido, 
pré-moldados e artefatos de concreto. 

 COLHER DE PEDREIRO 8" COM BATENTE 
METÁLICO 
Fabricada em aço carbono 
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R$ 26,50 
R$                       

185,50 

R$ 6,50 
R$                       

130,00 

R$ 6,90 
R$                       

138,00 

R$ 36,50 
R$                       

730,00 

R$ 85,00 
R$                    

2.125,00 

R$ 26,75 
R$                 

26.750,00 

R$ 10,00 
R$                       

100,00 
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 CONDULETE GALVANIZADO 4X2 SEM 
TAMPA 

 CONECTOR BIMETÁLICO 10MM 

 CONECTOR BIMETÁLICO 16MM 

 CONECTOR BIMETÁLICO 25MM 

 CONECTOR BIMETÁLICO 35MM 

 CONECTOR BIMETÁLICO 50MM 

 CONECTOR BIPOLAR LATÃO 10MM 

 CONECTOR RJ 45 
Conector RJ 45 para conexões diversa 

CORRIMÃO EM FERRO 
Fixo na parede / fixo nos degraus 
Seção circular com diâmetro entre 3cm e 4,5cm 
CORRIMÃO EM MADEIRA 
Fixo na parede / fixo nos degraus 

 CUBA DE EMBUTIR LOUÇA OVAL 
BRANCA 16X32X49 
Formato Oval / Altura 16 cm / Largura 32 cm 

 CUBA PARA COZINHA EM AÇO INOX 

Material: Aço inox 
Formato: Retangular 
Acabamento: Acabamento polido.  
Fabricado no sistema monobloco (sem solda). 

 CUMEEIRA BARRO PLANA 

 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 
Especificação: 0,50 x 300 

 CURVA CURTA DE ESGOTO 90° 40mm 
Tamanhos e Medidas: 40mm / 1 1/2" 
Componentes(s): Peça única 
Composição: PVC 
Formas de Utilização: Mudança de direção à 90 
graus engate soldável na mesma bitola 
Características Técnicas: Bolsas soldáveis, raio 
curto. 

 CURVA CURTA DE ESGOTO 90° 50mm 
Forma de utilização: Para unir tubos em ângulo de 
90º. 
Material: PVC 
Diâmetro: 50mm 
Tamanho:50mm 
Peso: 0,08kg 

 CURVA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2 90º  
Forma de uso: Para unir eletrodutos roscáveis em 
ângulo de 90 
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R$ 14,50 
R$                       

725,00 

R$ 3,90 
R$                          

78,00 

R$ 4,25 
R$                          

85,00 

R$ 6,00 
R$                       

120,00 

R$ 8,40 
R$                       

168,00 

R$ 15,50 
R$                       

310,00 

R$ 4,05 
R$                          

81,00 

R$ 6,10 
R$                    

1.220,00 

R$ 36,00 
R$                    

7.200,00 

R$ 24,00 
R$                    

2.400,00 

R$ 100,00 
R$                    

3.500,00 

R$ 135,00 
R$                    

3.375,00 

R$ 2,65 
R$                       

530,00 

R$ 72,50 
R$                 

36.250,00 

R$ 3,65 
R$                       

182,50 

R$ 3,90 
R$                       

195,00 

R$ 3,00 
R$                          

90,00 
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Peso: 0,161kg 
Material: Matéria prima sustentável, material 
recicláve 

 CURVA LONGA DE ESGOTO 90° 100mm 
Forma de utilização: Para unir tubos em ângulo de 
90º. 
Material: PVC 
Certificação: INMETRO 
Diâmetro: 100mm 
Peso: 0,499kg 

 CURVA PVC SOLDÁVEL 90° 20mm 
Curva de PVC rígido, desenvolvida especialmente 
para a condução de água em temperatura 
ambiente (20°C). 
Especificações: 
Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila; 
Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 
Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² 
(75 m.c.a.) 
Conexões entre 20 e 50 mm: 7,5 Kgf/cm² (75 
m.c.a.) 
Conexões entre 60 e 110mm: 10,0 kgf/cm² (100 
m.c.a.); 
Dimensões: Bitola: 20 mm / R: 40 mm / D: 20 
mm / A: 56 mm 

 CURVA PVC SOLDÁVEL 90° 25mm 
Curva de PVC rígido, desenvolvida especialmente 
para a condução de água em temperatura 
ambiente (20°C). 
Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" 
Componentes(s):Peça única 
Composição: PVC 
Formas de Utilização: Mudança de direção de 
redes a 90 graus, menor perda de carga 
Características Técnicas: Bolsas soldáveis, raio 
longo, menor perda de carga 

 CURVA PVC SOLDÁVEL 90° 32mm 
Tamanhos e Medidas: 32mm / 1" 
Componentes(s): Peça única 
Composição: PVC 
Formas de Utilização: Mudança de direção de 
redes a 90 graus, menor perda de carga 
Características Técnicas: Bolsas soldáveis, raio 
longo, menor perda de carga 

 CURVA PVC SOLDÁVEL 90° 40mm 
Curvas para condução de água em temperatura 
ambiente 
Forma de utilização: Para fazer mudança de 
direção em ângulo de 90°. 
Diâmetro: 40mm 
Tamanho: 40mm 
Peso: 0,135kg 

 CURVA PVC SOLDÁVEL 90° 50mm 
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R$ 17,63 
R$                       

881,25 

R$ 2,00 
R$                       

100,00 

R$ 2,25 
R$                       

112,50 

R$ 4,00 
R$                       

200,00 

R$ 4,60 
R$                       

230,00 

R$ 4,90 R$                       
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Curvas para condução de água em temperatura 
ambiente 
Tamanhos e Medidas: 50mm / 1 1/2" 
Componentes(s): Peça única 
Composição: PVC 
Formas de Utilização: Mudança de direção de 
redes a 90 graus, menor perda de carga 
Características Técnicas: Bolsas soldáveis, raio 
longo, menor perda de carga 

 CURVA ROSCÁVEL 90 RAIO CURTO 
ELETRODUTO 1/2  
Forma de uso: Para unir eletrodutos roscáveis em 
ângulo de 90 
Peso: 0,022kg 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável 

 DESEMPENADEIRA DE FERRO DENTADA 

Características: 
- Feita em aço 
- Cabo de madeira 
Dimensões: 12 x 25,6 cm 

Tamanho Dentes: 8 x 8mm 

 DESEMPENADEIRA DE PVC SEM DENTE 
Cabo de fácil manuseio. Espessura da espuma: 
23mm. 

 DISCO DE CORTE 10” X 1/8 X 1” 

 DISCO DE CORTE 12” X 1/8 X 1” 

 DISCO DE CORTE 7.1/4" 36 DENTES 

 DISCO DE SERRA CIRCULAR 

 DISJUNTOR 1X15A 
Frequência: 50/60Hz 

 DISJUNTOR 1X30A 
Frequência: 50/60Hz 

 DISJUNTOR 1X40A 
Frequência: 50/60Hz 

 DISJUNTOR 1X60A 
Frequência: 50/60Hz 

 DISJUNTOR BIPOLAR 50A 220V/380V 
Características técnicas: Termomagnético padrão 
bolt-on 
Material: Plástico e Metal 

 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 10A BRANCO 
220V/380V 
Características Técnicas: Termomagnético padrão 
din. 
Material: Plástico e Metal 
Embalagem: Sem Embalagem 
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245,00 

R$ 5,55 
R$                       

111,00 

R$ 10,00 
R$                       

200,00 

R$ 7,90 
R$                       

158,00 

R$ 35,00 
R$                       

350,00 

R$ 35,00 
R$                       

350,00 

R$ 35,00 
R$                       

350,00 

R$ 26,75 
R$                       

401,25 

R$ 10,55 
R$                       

158,25 

R$ 10,55 
R$                       

158,25 

R$ 12,75 
R$                       

191,25 

R$ 30,50 
R$                       

457,50 

R$ 67,00 
R$                    

1.005,00 

R$ 47,50 
R$                       

712,50 
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Garantia: 2 anos 

 DISJUNTOR DIN CURVA B 16A 
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. 

 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 
Disjuntor Termomagnético Trifásico; 
100A Tripolar; 
220V~ 5,0kA; 
380v~ 3,0kA; 
Curva D. 

 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A 
Disjuntor residencial, com elemento de proteção 
térmico e magnético fixo em 3 pólos 

 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA  3 

1/2" GALVANIZADO 

ELETRODO 48 

 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1/2  3MTS  

Feito em PVC, tem 3 metros de comprimento e é 

utilizado em obras para proteger as 

instalações elétricas. 

 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 3/4  3MTS  

Feito em PVC, tem 3 metros de comprimento e é 

utilizado em obras para proteger as 

instalações elétricas. 
EMENDA TIPO H FLEXÍVEL PARA FORRO 
DE PVC COR BRANCA  

 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 30CM / 40CM / 
50CM 
Material: PVC 
Certificação: INMETRO 

 ENXADA 2,5 LE COM CABO 
Modelo: Enxada 2,5 LE com cabo de madeira 
Tipo de ambiente indicado: Construção, Garimpo, 
Jardinagem, etc. 
Dimensões aproximadas: 22 x 22 x 130 cm. 

 ESCORA PARA MOURÃO PONTA VIRADA 

2,50MT 
 ESCOVA DE AÇO MANUAL SEM CABO 

 ESGUICHO PLÁSTICO PARA MANGUEIRA 

JATO REGULÁVEL  

Esguicho com jato regulável para engate rápido 
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R$ 54,50 
R$                       

817,50 

R$ 274,00 
R$                    

4.110,00 

R$ 250,00 
R$                    

3.750,00 

R$ 4,05 
R$                       

607,50 

R$ 61,50 
R$                    

6.150,00 

R$ 15,90 
R$                    

1.113,00 

R$ 26,60 
R$                    

1.862,00 

R$ 6,25 
R$                    

4.375,00 

R$ 6,50 
R$                       

195,00 

R$ 39,10 
R$                       

586,50 

R$ 29,50 
R$                 

14.750,00 

R$ 4,75 R$                          
71,25 

R$ 10,00 
R$                       

200,00 
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ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL DE PISO 2MM 

E 5MM 100 PEÇAS 

Tipo: Cruz 
 ESPÁTULA AÇO CABO PVC 8CM 

Lisa 
Aço encroado 1023 

ESPELHO LISO  

Espessura: 3mm 
 ESPUMA PARA PEDREIRO D28 

 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 
 FECHADURA PARA BANHEIRO COM 

MAÇANETA RETA 40MM INOX 
Cor: Cromado  
Tamanhos e Medidas: 40 mm 
Componentes(s): Máquina, espelhos e maçaneta 
Composição: Inox 

 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA 

INOX POLIDO 

Maçaneta reta 

Cor: Inox polido 

Tipo: Manual 
 FECHADURA PARA PORTA INTERNA INOX 

POLIDO 

Maçaneta reta 
Cor: Inox polido 
Tipo: Manual 

 FERRO BARRA PARA CONSTRUÇÃO 1/4 - 

12MT 
Vergalhão para construção civil de 6,3mm 

 FERRO BARRA PARA CONSTRUÇÃO 3/8 - 

12MT 
Vergalhão para construção civil de 10mm 
Peso da barra 0,617 KG 

 FERRO BARRA PARA CONSTRUÇÃO 4.2 - 
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R$ 27,50 
R$                    

2.750,00 

R$ 10,25 
R$                       

153,75 

R$ 67,50 
R$                    

3.375,00 

R$ 7,75 
R$                       

155,00 

R$ 20,75 
R$                       

622,50 

R$ 36,00 
R$                    

1.440,00 

R$ 40,00 
R$                    

2.400,00 

R$ 42,50 
R$                    

2.550,00 

R$ 19,05 
R$                    

9.525,00 

R$ 38,50 
R$                 

19.250,00 

R$ 8,05 R$                    
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12MT 
Vergalhão para construção civil de 4,2mm 
Peso da barra 1.308 KG 

 FILTRO DE LINHA 

Filtro de linha com 5 tomadas, bivolt, 10 

Ampères, cabo com 1,5 metro. 
 FIO FLEXÍVEL 1,5MM, ROLO COM 100M 

 FIO FLEXÍVEL 10,0MM, ROLO COM 100M 

 FIO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100M 

 FIO FLEXÍVEL 4,0MM, ROLO COM 100M 

 FIO FLEXÍVEL 6,0MM, ROLO COM 100M 

FIO PARA ANTENA DE TV DUPLO 

 FIO PARALELO 2X1,5MM , ROLO COM 
100M 

 FIO PARALELO 2X1MM, ROLO COM 100M 

 FIO PARALELO 2X2,5MM, ROLO COM 100M 

 FIO SÓLIDO 6,0MM, ROLO COM 100M 

FIO TORCIDO PARA TELEFONE FI 

 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 

 FITA ISOLANTE ROLO 20MT 

 FITA VEDA ROSCA 18X10 
Forma de utilização Para vedar juntas 
roscáveis. 
Certificação INMETRO 

 FITA VEDA ROSCA 18X50 
Forma de utilização Para vedar juntas 
roscáveis. 
Certificação INMETRO 

 FLANGE 3/4 
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4.025,00 

R$ 19,45 
R$                       

486,25 

R$ 65,00 
R$                    

3.250,00 

R$ 580,00 
R$                 

29.000,00 

R$ 180,00 
R$                    

9.000,00 

R$ 215,00 
R$                 

10.750,00 

R$ 250,00 
R$                 

12.500,00 

R$ 1,13 
R$                       

225,00 

R$ 101,50 
R$                    

5.075,00 

R$ 87,00 
R$                    

4.350,00 

R$ 172,50 
R$                    

8.625,00 

R$ 360,00 
R$                    

7.200,00 

R$ 1,30 
R$                       

650,00 

R$ 4,50 
R$                       

225,00 

R$ 4,30 
R$                       

860,00 

R$ 4,25 
R$                          

85,00 

R$ 7,00 
R$                       

210,00 

R$ 10,25 
R$                       

205,00 
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 FLANGE 40MM 

 FLANGE 50MM 

FORRO DE PINUS 

FORRO DE PVC 8MM MATERIAL VIRGEM 

 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES 
BASE ÁGUA 3,6L 
Embalagem/Rendimento: Galão 3,6l 30 a 55m² 
por demão 
Acabamento: Fosco 
Secagem: 
- Ao toque: 30min  
- Entre demãos: 4h  
- Final: 4h 

 FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES 
BASE ÁGUA 18 L 
Embalagem/Rendimento: Lata 18l 150 a 275m² 
por demão 
Acabamento: Fosco 
Secagem: 
- Ao toque: 30min  
- Entre demãos: 4h  
- Final: 4h 

 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 750W  
Tipo: Impacto 
Potência do Motor: 750W 
Rotação 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 
GUARDA CORPO EM FERRO 

 GRADE DE FERRO REFORÇADA PARA 
PORTA DE 70CM 
Completa com batente e dobradiças.  
Possui duas trancas para cadeado. 

 GRADE DE FERRO REFORÇADA PARA 
PORTA DE 80CM 
Completa com batente e dobradiças.  
Possui duas trancas para cadeado. 
GRADE DE FERRO PARA JANELA 

GRAMPOS GALVANIZADOS ARESTA 
Grampo galvanizado para cerca. 
Cada Kilo do Produto contem aproximadamente 
194 Grampos 
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R$ 13,75 
R$                       

275,00 

R$ 17,00 
R$                       

340,00 

R$ 14,25 
R$                    

1.425,00 

R$ 17,00 
R$                 

34.000,00 

R$ 32,00 
R$                    

1.280,00 

R$ 111,50 
R$                    

5.575,00 

R$ 325,00 
R$                    

1.625,00 

R$ 72,50 
R$                    

3.625,00 

R$ 260,00 
R$                    

6.500,00 

R$ 265,00 
R$                    

6.625,00 

R$ 210,00 
R$               

105.000,00 

R$ 36,55 
R$                    

1.462,00 
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 GRELHA ALUMÍNIO QUADRADA COM 

FECHO 10X10CM 
 GRELHA PLASTICA QUADRADA COM 

FECHO 10X10CM 
 GRELHA PLASTICA QUADRADA COM 

FECHO 15X15CM 
 GROSA PARA MADEIRA 10” 

 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 

COM CONECTOR 5/8X2,40 

 HASTE DE ATERRAMENTO 

GALVANIZADA COM CONECTOR 

3/16X2,40 

 HASTE PARA TELHA 1/4 X 250MM COM 

PORCA E ARRUELA 

 INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO 
Especificação Técnica:  
• Compatível com Qualquer Fechadura 12V  
• Alimentação Bivolt 127V e 220V  
• Porteiro com Capa Protetora que Evita a 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. 

 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E 

TOMADA PADRÃO 2P+T 10A/250V  

 INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA 2P+T 

10A 250V 

 INTERRUPTOR 3 TECLAS 2P+T 10A 250V 

 INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES 10A  

 INTERRUPTOR SIMPLES C/1 TECLA 

C/PLACA 250V 10A BRANCO 

 JANELA BASCULANTE EM FERRO 

(3BÁSCULAS) 100X90 (CXA) 

SEM/GRADE 
 JANELA BASCULANTE EM FERRO (2 

BÁSCULAS) 60X60 SEM/GRADE 
 JANELA BASCULANTE EM FERRO (2 

BÁSCULAS) 60X80 (CXA) SEM/GRADE 
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R$ 11,00 
R$                       

220,00 

R$ 6,00 
R$                       

120,00 

R$ 12,05 
R$                       

241,00 

R$ 26,40 
R$                       

264,00 

R$ 34,75 
R$                       

868,75 

R$ 39,75 
R$                       

993,75 

R$ 1,00 
R$                          

60,00 

R$ 153,00 
R$                    

4.590,00 

R$ 10,50 
R$                    

1.260,00 

R$ 12,00 
R$                    

1.200,00 

R$ 11,95 
R$                       

597,50 

R$ 5,75 
R$                       

230,00 

R$ 5,64 
R$                    

1.128,00 

R$ 132,50 
R$                    

6.625,00 

R$ 88,00 
R$                    

7.040,00 

R$ 91,50 
R$                    

4.575,00 
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 JANELA DE CORRER EM FERRO COM 
QUATRO FOLHAS (2 FIXAS) E 
BASCULANTE 100X100 SEM/GRADE 

 JANELA DE CORRER EM FERRO COM 
QUATRO FOLHAS (2 FIXAS) E 
BASCULANTE 100X120 (CXA) SEM/GRADE 

 JANELA DE CORRER EM FERRO COM 
QUATRO FOLHAS (2 FIXAS) E 
BASCULANTE 100X150 (CXA) SEM/GRADE 

 JANELA DE CORRER EM FERRO COM 
QUATRO FOLHAS (2 FIXAS) E 
BASCULANTE 110X180 (CXA) SEM/GRADE 

 JOELHO PVC 20MM 90° SOLDÁVEL 
Joelho soldável para mudança de direção em 
tubulações de água em ângulo de 90º 
Diâmetro: 20mm 
Tipo: Soldável 
Tamanho: 20mm 
Peso: 0,016kg 

 JOELHO PVC 25MM 90° SOLDÁVEL 
Joelho soldável para mudança de direção em 
tubulações de água em ângulo de 90º 
Diâmetro: 25mm 
Tipo: Soldável 
Tamanho: 25mm 
Peso: 0,024kg 

 JOELHO PVC 32MM 90° SOLDÁVEL 
Joelho soldável para mudança de direção em 
tubulações de água em ângulo de 90º 
Diâmetro: 32mm 
Tipo: Soldável 
Tamanho: 32mm 
Peso: 0,043kg 

 JOELHO PVC 40MM 90° SOLDÁVEL 
Joelho soldável para mudança de direção em 
tubulações de água em ângulo de 90º 
Diâmetro: 40mm 
Tipo: Soldável 
Tamanho: 40mm 
Peso: 0,072kg 

 JOELHO PVC 50MM 90° SOLDÁVEL 
Joelho soldável para mudança de direção em 
tubulações de água em ângulo de 90º 
Diâmetro: 50mm 
Tipo: Soldável 
Tamanho: 50mm 
Peso: 0,116kg 

 JOELHO REDUTOR 90 SOLDÁVEL BUCHA 
LATÃO 25MMX1/2'  
Cor: Azul 
Forma de utilização: Para fazer mudança de 
direção em ângulo de 90 com bucha de latão 
Material: Matéria prima sustentável, material 
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R$ 122,50 
R$                 

12.250,00 

R$ 137,50 R$                 
13.750,00 

R$ 167,50 
R$                 

33.500,00 

R$ 202,50 
R$                 

40.500,00 

R$ 0,73 
R$                          

36,25 

R$ 0,75 
R$                          

37,50 

R$ 2,25 
R$                       

112,50 

R$ 2,80 
R$                       

140,00 

R$ 4,15 
R$                       

207,50 

R$ 5,90 
R$                       

295,00 
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reciclável. 
Certificação: INMETRO 
Tamanho: 25mmx1/2' 
Peso: 0,035kg 

 JOELHO REDUTOR 90 SOLDÁVEL MISTA 
25MMX1/2' 
Certificação: INMETRO 
Tamanho: 25mmx1/2' 

 JOELHO ROSCÁVEL 1.1/4” 90°  
joelho 90º com rosca, para mudança de direção 
em tubulações de água em ângulo de 90º. 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Peso:0,119kg 

 JOELHO ROSCÁVEL 1/2” 90°  
Joelho 90º com rosca, para mudança de direção 
em tubulações de água em ângulo de 90º 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Peso:0,036kg 

 JOELHO ROSCÁVEL 3/4” 90°  
joelho 90º com rosca, para mudança de direção 
em tubulações de água em ângulo de 90º. 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Peso:0,043kg 

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
60W ECONÔMICA 4U 

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ECONÔMICA  35W  

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ECONÔMICA 3U 20W 127V 

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ECONÔMICA 3U 25W 220V 

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ECONÔMICA 45W 127V / 220V 

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ECONÔMICA 4U 40W 127V / 220V 
 

 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ECONÔMICA 80W  
 

 LÂMPADA FLUORESCENTE T10 DE 20W  
 

 LÂMPADA FLUORESCENTE T10 DE 40W  
 

 LAMPADA HALOGENA LAPISEIRA 78MM 

 LÂMPADA INCANDESCENTE 100W 220V 

E27  

 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W 220V 
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R$ 3,50 
R$                       

175,00 

R$ 9,25 
R$                       

462,50 

R$ 1,00 
R$                          

50,00 

R$ 1,25 
R$                          

62,50 

R$ 39,25 
R$                    

7.850,00 

R$ 21,25 
R$                    

4.250,00 

R$ 18,65 
R$                    

3.730,00 

R$ 15,00 
R$                    

3.000,00 

R$ 52,50 
R$                 

10.500,00 

R$ 38,50 
R$                   

7.700,00 

R$ 44,15 
R$                    

3.090,50 

R$ 11,25 
R$                       

787,50 

R$ 12,55 
R$                       

878,50 

R$ 63,40 
R$                    

3.170,00 

R$ 25,50 
R$                    

2.550,00 

R$ 66,50 
R$                    

2.660,00 
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 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA 

 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO 39,5x 29,5 

cm SEM COLUNA 

 LINHA PARA PEDREIRO 100M 

Diâmetro aproximado : 0,8 mm 

Peso: 0.08 Kg 

Fio sólido monofilamento 

Polipropileno 
 LIXA PANO METAL GRANA 60 

Lixa com costado de pano, usada em lixamentos 
de ferro e metais em geral. Possui uma variedade 
de grãos que permite desde o desbaste mais 
pesado até o acabamento e preparação para 
posterior pintura. 

 LIXA PARA MASSA EM PAREDE n°100 
Dimensões aproximadas:225 x 275 mm 
Indicação:Para lixar paredes de massa corrida, 
gesso, reboco, entre outras. 

 LIXA PARA MASSA EM PAREDE n°80 
Dimensões aproximadas:225 x 275 mm 
Indicação:Para lixar paredes de massa corrida, 
gesso, reboco, entre outras. 

 LIXEIRAS RECICLÁVEIS, CONJUNTO COM 
04 LIXEIRAS 
Coleta seletiva 
Abertura frontal 
Corpo confeccionado em plástico polipropileno 
Extremamente resistente 
Altura: 87,0cm 
Largura: 41,5cm 
Comprimento:  44cm 
Capacidade 60lts 

 LONA PLÁSTICA 36KG 150 MICRAS 4X100 
METROS 

 LONA PLÁSTICA PRETA150 MICRAS 8X100 
METROS 

 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 
COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS – 
BIVOLT 
Tipo: Led 
Potência 2 wats 

 LUVA DE CORRER DE 1/2 
Luva de correr para tubo roscável. 
Uso: Para reparos em tubulações 

 LUVA DE CORRER DE ESGOTO DE 50MM 
Luva de correr para esgoto 
Material: PVC 
Diâmetro: 50mm 
Tamanho: 50mm 
Peso: 0,047kg 
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R$ 100,00 
R$                    

3.000,00 

R$ 89,00 
R$               

4.450,00 

R$ 6,50 
R$                       

130,00 

R$ 2,85 
R$                       

171,00 

R$ 1,03 
R$                       

205,00 

R$ 1,10 
R$                       

220,00 

R$ 320,00 
R$                 

16.000,00 

R$ 96,75 
R$                    

4.837,50 

R$ 113,35 
R$                    

5.667,50 

R$ 270,00 
R$                 

21.600,00 

R$ 1,00 
R$                          

50,00 

R$ 3,45 
R$                       

172,50 
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 LUVA DE CORRER DE ESGOTO DE 75MM 
Luva de correr para esgoto 
Material: PVC 
Diâmetro: 75mm 
Tamanho: 75mm 
Peso: 0,096kg 

 LUVA DE CORRER DE SOLDÁVEL DE 
32MM 
Forma de utilização: Para reparar tubos soldáveis. 
Material:  Matéria prima sustentável, 
material reciclável. 
Componentes Luva De Correr 
Diâmetro 32mm 
Peso 0,05kg 

 LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2” 

 LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4” 

LUVA LÁTEX FORRADA AMARELA 
(TAMANHOS M OU G)  
Luvas fabricadas em borracha natural e forradas 
internamente com flocos de algodão. Possuem 
antiderrapantes na palma e nos dedos. São ideais 
para uso doméstico ou uso profissional. 

 LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20MM 
Forma de utilização: Para unir tubos na mesma 
direção reduzindo diâmetro. 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Componentes: Luva Redução 
Diâmetro: 25x20mm 
Peso: 0,015kg 

 LUVA SOLDÁVEL 20MM 
Forma de utilização: Para unir tubos de mesmo 
diâmetro sem desvio de direção 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Diâmetro: 20mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,012kg 

 LUVA SOLDÁVEL 25MM 
Forma de utilização: Para unir tubos de mesmo 
diâmetro sem desvio de direção 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Diâmetro: 25mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,017kg 
Certificação: INMETRO 

 LUVA SOLDÁVEL 32MM 
Forma de utilização: Para unir tubos de mesmo 
diâmetro sem desvio de direção 
Material: Matéria prima sustentável, material 
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R$ 3,90 
R$                       

195,00 

R$ 5,50 
R$                       

275,00 

R$ 3,38 
R$                          

67,50 

R$ 3,53 
R$                          

70,50 

R$ 16,00 
R$                       

480,00 

R$ 2,93 
R$                          

87,75 

R$ 3,10 
R$                          

93,00 

R$ 0,78 
R$                          

23,25 

R$ 3,25 
R$                          

97,50 
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reciclável. 
Diâmetro: 32mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,028kg 
Certificação: INMETRO 

 LUVA SOLDÁVEL 40MM 
Forma de utilização: Para unir tubos de mesmo 
diâmetro sem desvio de direção. 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Componentes: Luva Soldável 
Diâmetro: 40mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,044kg 
Certificação: INMETRO 

 LUVA SOLDÁVEL 50MM 
Certificação: INMETRO 
Componentes: Luva Soldável 
Diâmetro: 50mm 
Tipo: Soldável 

 LUVA SOLDÁVEL BUCHA LATÃO 
25MMX3/4' 
Cor: Azul 
Material: Latão 
Diâmetro: 25mm 
Tipo: Soldável 
MADEIRA 12 X 6 DE PARAJU 

MANGUEIRA CORRUGADA ELETRODUTO 
1 / 2  - ROLO 50M  

Condutor flexível  
tubo/ mangueira ondulada/  
MANGUEIRA CORRUGADA ELETRODUTO 

3/4 - ROLO 50M 
Mangueira de PVC 

 MANGUEIRA DE NÍVEL DE PVC 
REFORÇADO – CRISTALINO – 5.16 X 1.2 – 
ROLO 50M 
MANGUEIRA P/ JARDIM 30M  
A mangueira  possui 3 camadas distintas: A 

camada interna em PVC, a intermediária em 
poliéster trançado e a externa em PVC 

 MÃO FRANCESA AÇO 10X14CM BRANCA 
Aplicação Visível 
Uso Utilitário 
Profundidade 14 cm 

 MARCO DE PORTA ANGELIM COM ALISAR  
60 

 MARCO DE PORTA ANGELIM COM ALISAR  

70 
 MARCO DE PORTA ANGELIM COM ALISAR  

80  
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R$ 2,15 
R$                          

64,50 

R$ 2,20 
R$                          

66,00 

R$ 2,73 
R$                          

81,75 

R$ 20,00 
R$                 

40.000,00 

R$ 50,00 
R$                    

1.500,00 

R$ 72,50 
R$                    

1.450,00 

R$ 55,00 
R$                       

660,00 

R$ 75,00 
R$                    

3.750,00 

R$ 18,00 
R$                       

900,00 

R$ 95,00 
R$                    

2.850,00 

R$ 96,00 
R$                    

4.800,00 

R$ 97,50 
R$                    

7.800,00 
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 MARCO DE PORTA ANGELIM COM ALISAR  

90 
 MARRETA 5KG C/CABO 

 MARTELO DE UNHA 
Dados técnicos: Cabeça forjada e temperada em 
aço especial. 
Acabamento jateado e cabeça envernizada. 
Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. 
Tamanho: 29mm 

 MÁSCARA DESCARTÁVEL 
Respirador Descartável para poeiras e névoas.  
Máscara de material leve. 
Possui ajuste de alumínio para ser moldada 
oferecendo maior conforto e selamento. 
Ideal para poeiras e névoas. 

 MASSA CORRIDA 18L 30KG 
Cor: Branco 
Uso Interno 
Embalagem: 30 Kg 
Rendimento: 
-Lata (30 kg) 25 a 30m² por demão (massa 
grossa) 
-Lata (30 kg) 40 a 60m² por demão (massa fina) 
Diluição pronto para o uso 
Tempo de Secagem: Ao toque de 30 minutos, 3 
horas entre demãos, 4 horas final 

 MASSA CORRIDA 3,600L  
Possui grande poder de enchimento, boa 
consistência e aderência, secagem rápida e baixo 
odor. Sua fórmula proporciona maior facilidade 
para lixar. Possui Acabamento fosco. 
Cor: Branco 
Diluente: Pronta para uso, não deve ser diluída 

 MASSA PARA VIDROS 500G 
Uso: Própria para fixação de vidros e flanges em 
geral. 
Cor: Caramelo 

 MASSA PLÁSTICA 400G 
Massa Plástica para colagem e vedação secagem 
rápida 

 MASSA PLÁSTICA SECAGEM RÁPIDA 900G 
Massa Plástica para colagem e vedação secagem 
rápida 

 MOTO ESMERIL 
Potência: 250W 
Rotação por minuto: 50Hz: 2.850 rpm 
Rotação por minuto: 60Hz: 3.450 rpm 
Comprimento: 375mm 
Rebolo: 150mm 
Eixo: 12,7mm (1/2”) 
Largura Rebolo Direito: 6,4mm 
Largura Rebolo Esquerdo: 16mm 
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R$ 105,00 
R$                    

3.150,00 

R$ 81,50 
R$                       

815,00 

R$ 23,00 
R$                       

230,00 

R$ 12,50 
R$                       

375,00 

R$ 85,00 
R$                    

4.250,00 

R$ 39,00 
R$                    

1.950,00 

R$ 23,50 
R$                    

2.350,00 

R$ 7,65 
R$                       

382,50 

R$ 20,75 
R$                    

1.037,50 

R$ 313,00 
R$                       

939,00 
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 ÓLEO ANTI-FERRUGEM  AEROSOL 300ML 
Óleo lubrificante vegetal, Aditivo Antioxidante, 
Aditivo Anticorrosivo, Essência, Butano e 
Propano como propelente 

 PÁ AJUNTADEIRA QUADRADA 
Produzida em aço 
Lâmina forjada e laminada. 
Espessura da lâmina de 1,8mm a 2,2mm. 
Cabo longo no mínimo 69cm. 

 PAPELEIRA  MODELO QUADRADO EM 

AÇO INOX 304 
 PARAFUSO 1 X 0,20 

 PARAFUSO 1 X 0,30 

 PARAFUSO 1/4X2" 

 PARAFUSO COM BUCHA PLÁSTICA N° 06  

 PARAFUSO COM BUCHA PLÁSTICA N° 08  

 PARAFUSO COM BUCHA PLÁSTICA N° 10  

 PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 3” 

 PARAFUSO PARA MADEIRA 61 X 50 

 PARAFUSO PARA MADEIRA 61 X 75 

 PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO 5/16 

X 1.10 
 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO  

Parafusos para uso sanitário, fabricado em latão 
maciço e arruelas de inox com arruela de apoio 
em polietileno permitindo ótimo acabamento e 
durabilidade. 
Material Parafuso: Latão 
Material Bucha: Polietileno 
Material Arruela: Inox/Polietileno 
Tamanho: 10mm  / 8mm 
PEÇA DE PARAJÚ 6/12 

PEDRA ARDÓSIA VERDE 

PEDRA GRANITO CINZA ANDORINHA 

 PENEIRA AREIA N°55 
Arco de madeira 

 PIA PARA COZINHA DE PEDRA 0,60 x 
1,50M. 

 PICARETA PONTA PÁ 
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R$ 9,30 
R$                          

93,00 

R$ 30,25 
R$                       

302,50 

R$ 15,75 
R$                       

787,50 

R$ 1,75 
R$                       

175,00 

R$ 1,75 
R$                       

175,00 

R$ 2,00 
R$                       

600,00 

R$ 0,75 
R$                       

375,00 

R$ 0,75 
R$                       

450,00 

R$ 1,00 
R$                       

600,00 

R$ 2,10 
R$                       

210,00 

R$ 2,10 
R$                       

420,00 

R$ 4,68 
R$                       

935,00 

R$ 2,93 
R$                    

1.462,50 

R$ 3,10 
R$                       

155,00 

R$ 18,40 
R$                 

36.800,00 

R$ 168,00 
R$                    

8.400,00 

R$ 220,00 
R$                 

44.000,00 

R$ 16,50 
R$                          

82,50 

R$ 255,00 
R$                    

7.650,00 
R$ 52,50 R$                       
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Produzido com aço forjada, cabo de madeira 
mínimo 94cm. 

 PIGMENTO EM PÓ XADREZ 
Embalagem (em pó): 250 g 
Uso: O Pó Xadrez é um pigmento à base de óxido 
de ferro que pode ser utilizado nos mais diversos 
campos de aplicação. É muito utilizado para 
colorir argamassa e concreto. 
Estado Físico: Pó 

Ecoeficiente: Não 

PISO ANTIDERRAPANTE 

PISO CERÂMICO PEI4 (45X45CM) 

PISO CERÂMICO PEI5 (45X45CM) 

PISO DE BORRACHA TÁTIL 
Composto com placas de borracha antiderrapante 
Possui superfície de relevo 

 PLACA CEGA 4X2 BRANCA 

 PLACA CEGA 4X4 BRANCA 

 PLAFONIER ECONÔMICA BOCAL BRANCO 
Tipo do Soquete: E-27 
Potência Máxima: 60W 
Tensão: 250V  
Temp. Cor: Branco 
Composição do produto: Plástico 

 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 

 PLUG 1/2 GALVANIZADO  

 PLUG 3/4 GALVANIZADO  

 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 
POLEGADAS 
Material: resistente. 
Medida da câmara: 3,25 x 8 " 

 PORCA SEXTAVADA 5/16” 

 PORTA EM AÇO(L x A) 70 x 210cm 

 PORTA EM AÇO(L x A) 80 x 210cm 
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525,00 

R$ 6,50 
R$                       

325,00 

R$ 16,75 
R$                    

8.375,00 

R$ 16,75 
R$                 

25.125,00 

R$ 16,75 
R$                    

8.375,00 

R$ 53,45 
R$                    

5.345,00 

R$ 3,90 
R$                          

78,00 

R$ 4,50 
R$                          

90,00 

R$ 4,40 
R$                    

2.200,00 

R$ 424,00 
R$                    

1.696,00 

R$ 1,78 
R$                          

26,63 

R$ 1,78 
R$                          

17,75 

R$ 32,50 
R$                       

325,00 

R$ 0,55 
R$                          

55,00 

R$ 265,00 
R$                    

3.975,00 
R$ 270,00 R$                 
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 PORTA MADEIRA MACIÇA (L x A) 60 x 
210cm 

 PORTA MADEIRA MACIÇA (L x A) 70 x 
210cm 

 PORTA MADEIRA MACIÇA (L x A) 80 x 
210cm 

 PORTA MADEIRA MACIÇA (L x A) 90 x 
210cm 

 PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
Peso: 0,5 kg 
Cor: Cromado 

 PORTÃO EM AÇO(L x A) 100 x 210cm 

 PORTÃO EM AÇO(L x A) 150 x 230cm 

PREGO 12X12 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 
PREGO 15X15 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 
PREGO 17X21 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 
PREGO 18X27 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 
PREGO 20X30 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 
PREGO 22X48 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 
PREGO 25X72 C/ CABEÇA 
Embalagem com 1kg 

 PRUMO DE AÇO 750GR. 
Corpo em aço carbono 
Calço guia em madeira 
Cordão de nylon de 2 metros 
Blister Peso 750g 
Dimensões (Comp.x Larg. X Alt.): 
170x130x60mm 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 

3 / 4 DISJUNTORES 

Suporta: 4 Disjuntores DIM e 3 Disjutores 

NEMA 

Sem Barramento 

Cor Branco/ Transparente 

Quadro para embutir na parede  
QUEROSENE 900ML 
Linha: Solventes 
Odor: Alto odor 
Embalagem: 0,9 L 
Diluição: Pronto para o uso 
Base: Solvente 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

13.500,00 

R$ 185,00 
R$                    

3.700,00 

R$ 190,00 
R$                    

9.500,00 

R$ 195,00 
R$                 

13.650,00 

R$ 225,00 
R$                    

3.375,00 

R$ 13,00 
R$                       

390,00 

R$ 300,00 
R$                    

4.500,00 

R$ 465,00 
R$                    

6.975,00 

R$ 11,25 
R$                       

337,50 

R$ 14,45 
R$                       

433,50 

R$ 8,98 
R$                       

269,25 

R$ 9,00 
R$                       

270,00 

R$ 9,00 
R$                       

270,00 

R$ 8,50 
R$                       

255,00 

R$ 11,90 
R$                       

357,00 

R$ 24,00 
R$                       

240,00 

R$ 34,00 
R$                    

1.020,00 

R$ 14,00 
R$                

420,00 
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 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 20W 
BIVOLT 
Reator eletrônico para uma lâmpada fluorescente 
T8/T10/T12 de 20W 
Bivolt por ligação de fios 

 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 40W 
BIVOLT 
Reator eletrônico para uma lâmpada fluorescente 
T8/T10/T12 de 40W 
Bivolt por ligação de fios 

 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 20W  
Reator eletrônico para duas lâmpada fluorescente 
T8/T10/T12 de 20W 

 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40W 
BIVOLT 
Reator eletrônico para duas lâmpada fluorescente 
T8/T10/T12 de 40W 

 REATOR VAPOR MERCÚRIO 250W OU 

METÁLICO 
 REBITES DE ALUMÍNIO 310 3.2X10 

 REBITES DE ALUMÍNIO 408 

 REBITES DE ALUMÍNIO 516 

REBOMASSA 

 RECEPTÁCULOS DE PORCELANA 

(BOQUILHA) 
Soquete E27 
Indicado para uso em arandelas, luminárias, 
refletores e spots em geral 

 REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 
100X75MM 
Forma de utilização: Para realizar a passagem de 
tubos de esgoto com diâmetro maior para 
diâmetro menor (redução). 
Material: PVC 
Certificação: INMETRO 
Diâmetro: 100x75mm 
Peso; 0,126kg 

 REFLETOR 150W 
Refletor 150w para lâmpada halógena 
Utiliza lampada lapiseira 

 REGISTRO DE ESFERA 1/2” 
Corpo em latão cromado 
Esfera de latão 
Alavanca em aço pintado 
Sistema interno de vedação com esfera de latão e 
assento de nylon que permite a abertura e/ou 
fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca 
Passagem plena 
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R$ 18,25 
R$                       

912,50 

R$ 44,10 
R$                    

2.205,00 

R$ 23,25 
R$                    

3.487,50 

R$ 25,50 
R$                    

5.100,00 

R$ 89,00 
R$                    

2.670,00 

R$ 0,14 
R$                          

14,00 

R$ 0,20 
R$                          

20,00 

R$ 0,13 
R$                          

13,00 

R$ 4,25 
R$                       

850,00 

R$ 2,90 
R$                       

145,00 

R$ 6,25 
R$                       

187,50 

R$ 82,50 
R$                    

4.125,00 

R$ 23,50 
R$                       

705,00 
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Rosca: 1/2'' 
Diâmetro nominal: 15 
Pressão nominal: 10 
Especificações Técnicas 
Peso: 0,1 kg 
Indicações de Uso 
Usado em encanamentos, para permitir a 
interrupção do fluxo. 
 

 REGISTRO DE ESFERA 3/4” 
Característica: Fácil Instalação. 
Garantia 10 anos 
Forma de utilização: Utilizados em banheiros 
Cor: Prata 
Material : Inox 
Componentes: Acabamento Registro 1/2 3/4 1 Pq 
4900 C50  
Peso: 246Gr 

 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, 
20 MM  
Fabricados de acordo com a NB 5648 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com 
junta soldável 
Requisitos: Sistema dimensionado para suportar 
pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 
kgf/cm²) 
Dimensões : Bitola: 20 mm / Comprimento: 73 
mm 
Peso: 0,105 Kg 

 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, 
25 MM  
Fabricados de acordo com a NB 5648 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com 
junta soldável 
Requisitos: Sistema dimensionado para suportar 
pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 
kgf/cm²) 
Dimensões :Bitola: 25 mm / Comprimento: 85,5 
mm  
Peso: 0,156 Kg 

 REGISTRO DE PRESSÃO 1/2″ C50 
Forma de utilização: Utilizado em banheiros. 
Componentes: Acabamento Registro Gaveta 
Pressão 
Acabamento: Cromado 

 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4″ C50 
Forma de utilização: Utilizado em banheiros. 
Componentes: Acabamento Registro Gaveta 
Pressão 
Acabamento: Cromado 
REJUNTE FLEXIVEL PARA PISO DE 01 A 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

R$ 26,50 
R$                       

530,00 

R$ 10,35 
R$                       

207,00 

R$ 10,40 
R$                       

208,00 

R$ 27,50 
R$                       

550,00 

R$ 19,50 
R$                       

390,00 

R$ 5,90 R$                    
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18MM 
Retenção de água: < 65 mm 
Variação dimensional: -2,00 a 2,00 mm/m 
Resistência à compressão: ≥ 10 MPa 
Resistência à flexão: ≥ 3 MPa 
Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,30 g/cm² 
Permeabilidade: ≤ 1 cm³ 

 REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 1 
1/4" E 1 1/2" 
Tamanhos e Medidas: 1 1/4" - 1 1/2" 
Composição: Ligas de cobre, elastômeros e 
plástico de engenharia 
Formas de Utilização: Para reparos em válvula de 
descarga 

RESINA ACRÍLICA  A BASE DE ÁGUA , 

TELHA  CERÂMICA  

Resina Acrílica Base Água 

Acabamento: Brilhante 

Cor: Cerâmica Telha 

Diluição: Pronto para uso 

Demãos: Duas ou três demãos com o intervalo de 

4 horas 

Secagem: Ao toque 1 hora Final 24 horas, atrito 

ou limpeza 120 horas  

Rendimento: Lata 3,6l até 45m² por demão 

Local de aplicação: Telhas (cerâmicas, amianto, 

entre outras), tijolos aparentes, pedras 

naturais (ardósia, pedra mineira, entre 

outras), concreto aparente, fibrocimento e 

paredes pintadas com tintas PVA ou 

acrílicas 

- Brilho intenso 

- Alta durabilidade 

- Alto poder impermeabilizante 

Composição: Resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno-acrílico, pigmentos 

isentos de metais pesados, glicóis, 

tensoativos, bactericidas e fungicidas 
RIPA DE EUCALIPTO 1,5/3 

RIPA DE PARAJÚ 1,5/3 

 RISCADOR DE CERÂMICA 
Máquina manual para cortar cerâmica 750 mm 

RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI 
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4.720,00 

R$ 27,00 
R$                       

270,00 

R$ 40,00 
R$                    

2.000,00 

R$ 2,75 
R$                    

1.925,00 

R$ 3,15 
R$                    

2.205,00 

R$ 174,50 
R$                       

523,50 

R$ 10,25 
R$                 

10.250,00 
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 ROLDANA PLÁSTICA C/PREGO 36 X 36 

Descrição do produto: fios elétricos 

Especificações técnicas: prego 36 X 36 
 ROLDANA PVC COM PREGO 

GALVANIZADO 
Medida: 24x24mm 

 ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO 
Tamanhos e Medidas: 9 cm 
Componentes: Peça única 
Composição: Espuma de poliéster 
Formas de Utilização: Rolo para pintura 
Características Técnicas: Espuma de poliéster 
amarela 

 ROLO P/PINTURA PELE DE CARNEIRO 23 
CM C/CABO 
Cor: Branco 
Uso Ideal para pequenas áreas e retoques em 
superfícies rugosas e semi-rugosas com tinta 
látex, acrílica, óleo e esmalte. 
Largura:23cm  

 ROLO P/PINTURA PELE DE CARNEIRO 9CM 
C/CABO 
Cor: Branco 
Uso Ideal para pequenas áreas e retoques em 
superfícies rugosas e semi-rugosas com tinta 
látex, acrílica, óleo e esmalte. 
Largura: 9cm  

 SABONETEIRA  DE PAREDE EM MATERIAL 
AÇO INOX. 

 SELADOR ACRÍLICO BRANCO 18L 
(SUVINIL, METALATEX, CORAL, LUXENS) 
Uso Interno/Externo 
Embalagem: 18 L 
Demão: Uma demão 
Tempo de Secagem: 2 horas ao toque/ 6 horas 
final 
Diluição: Reboco, concreto, blocos de concreto e 
massa fina 10% com água potável 
Base: Solvente 

 SELADOR ACRÍLICO BRANCO 3,6L 
(SUVINIL, METALATEX, CORAL, LUXENS) 
Uso Interno/Externo 
Embalagem:3,6L 
Tempo de Secagem: 2 horas ao toque/ 6 horas 
final 
Diluição: Reboco, concreto, blocos de concreto e 
massa fina 10% com água potável 
Base: Solvente 

 SELADOR PARA MADEIRA 3,60ML 
(SUVINIL, SPARLACK, CORAL) 
Cor: Incolor 
Odor: Sem odor 
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R$ 2,50 
R$                          

75,00 

R$ 6,25 
R$                       

187,50 

R$ 5,30 
R$                       

132,50 

R$ 11,50 
R$                       

287,50 

R$ 8,15 
R$                       

203,75 

R$ 24,50 
R$                    

1.225,00 

R$ 106,00 
R$                    

5.300,00 

R$ 40,00 
R$                    

2.000,00 

R$ 75,50 
R$                    

1.510,00 
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Uso: Interno 
Acabamento: Semi Brilho 
Embalagem: 3,60 L 
Nº de Demãos: Uma demão p/ selar Duas ou três 
demãos p/ acabamento encerado. 
Tempo de Secagem: Ao toque: 1 hora Ao 
manuseio: 2 horas Completa: 3 a 4 horas 
Diluição: Pronto para uso 
Base: Água 

 SELADOR PARA MADEIRA 900ML 
(SUVINIL, SPARLACK, CORAL) 
Cor: Incolor 
Odor: Sem odor 
Uso: Interno 
Acabamento: Semi Brilho 
Embalagem: 0,9 L 
Nº de Demãos: Uma demão p/ selar Duas ou três 
demãos p/ acabamento encerado. 
Tempo de Secagem: Ao toque: 1 hora Ao 
manuseio: 2 horas Completa: 3 a 4 horas 
Diluição: Pronto para uso 
Base: Água 

 SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO 
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  

 SERRA CIRCULAR 
Características: alta potência e profundidade 
máxima de corte de 63,5mm. 
Cortes em ângulos ate 56 graus 
Escala de profundidade de corte de fácil leitura 
Punho Emborrachado 
Iluminação de trabalho com 2 lâmpadas de LED 
Potência: 1.800W 
Capacidade de corte: 0 graus: 63,5mm / 45 graus: 
45mm 
Diâmetro da lâmina: 185mm 
Rotação por minuto: 5.800 
Dimensões (C x L x A): 317 x 240 x 265mm 
Peso 4,8Kg 
Cabo de Energia: 2,5m 
Acompanhada de guia reta, lâmina de serra de 
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R$ 17,50 
R$                       

350,00 

R$ 33,00 
R$                       

990,00 

R$ 499,00 
R$                       

998,00 
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widea 185mm, 16 dentes com furo de 20mm 

 SERRA COPO 1” KIT C/ 7 PEÇAS 
Material 
- Lâmina bi-metálica; 
- Dentes em aço rápido HSS; 
- Tempera total no corpo; 
- Pintura eletrostática; 
- Dentes travados; 
- Rosca 1/2" 20G; 
- Tamanho: 25 mm 1"; 
- Blister. 
deal para 
Trabalhos de perfuração em chapas metálicas 
finas, tubos, perfis em alumínio, PVC e madeira. 
Peso do produto com embalagem: 70 gramas. 
Dimensões da embalagem: (L x A x P): 7 x 2,5 x 
13,5 cm. 
Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal. 

 SERRA COPO 50MM KIT C/ 7 PEÇAS 
Material 
- Lâmina bi-metálica; 
- Dentes em aço rápido HSS; 
- Tempera total no corpo; 
- Pintura eletrostática; 
- Dentes travados; 
- Tamanho: 50 mm; 

 SERRA MÁRMORE A SECO 125MM 1400W 
127V 
Corte de mármores, porcelanatos, cerâmicas e 
pedras ornamentais em geral 
Peso: 3,7kg 
Tensão: 127V 
Tempo de Garantia: 6 Meses 
Rotação: 12.000 por minuto (rpm) 
Capacidade: a 0 graus: 32,5mm (1-1/4”) a 
45graus: 21,5mm 

 SERRINHA DE AÇO 24 DENTES 12" (300MM) 

24T 
Combinando alta resistência ao desgaste e 
tenacidade das lâminas rígidas com máxima 
flexibilidade,  
esta lâmina pode ser utilizada nas mais exigentes 
condições de trabalho, onde a mesma fica sujeita 
a esforços de torção. 
Tamanho: 12" (300mm) 24T 

 SERROTE 
Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado. 
Cabo de madeira ergonômico e envernizado. 
Dentes travados, 5 dentes por polegadas. 
Superfície  polida. 
Proteção plástica para os dentes. 
Tamanho: 26” 
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R$ 99,00 
R$                       

198,00 

R$ 97,50 
R$                       

195,00 

R$ 404,50 
R$                       

809,00 

R$ 6,75 
R$                       

135,00 

R$ 28,50 
R$                       

142,50 
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 SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO 66CM 
BRANCO 
Cor: Branco 
Acabamento: Branco 
Diâmetro: 66cm 
Tamanho: 66cm 

 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 
Resistente à água quente, não deixa mau cheiro de 
esgoto e é eficaz contra entupimentos. Possui alta 
durabilidade e funcionalidade,. 

 SIFÃO UNIVERSAL METALIZADO COM 
ANEL PLÁSTICO 
Dispositivo utilizado para conectar pias, 
lavatórios e similares ao sistema de esgoto. 
Entrada x Saída 
1", 1 1/4" e 1 1/2" x DN38, DN40, DN48, DN50 

 SILICONE ACÉTICO INCOLOR 300G 
Tipo:  Acético 
Cor:  Transparente 
Folga máxima (mm): 6 
Resistência a Tração (N/mm²): 2,8 
Faixa de Temperatura: -70 a 204°C 
Dureza Shore A:  27 
Alongamento (%): 600 
Embalagem: 300g. 

 SILICONE PARA VEDAÇÃO 50 GRAMAS 

ANTIFUNGO ACÉTICO 
O silicone transparente é um selante tixotrópico 
monocomponente, anti-fungo e de cura acética.  
A cura acética desde material ocorre em 
temperatura ambiente e na exposição á umidade 
do ar, para formar uma junta de borracha de 
silicone resistente e flexível.  
Resiste ao envelhecimento e ao ciclo térmico sem 
endurecer, encolher ou rachar.  
É indicado para vedar superfícies vitrificadas, 
alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos e 
louças sanitárias. 

 SOQUETE COM CHAVE 

 SOQUETE SEM CHAVE 

 SOQUETES ANTIVIBRATÓRIO LÂMPADA 

FLUORESCENTE T8 T10 124E 
 SUPORTE PARA CALHA TIPO PÉ DE 

GALINHA – LÂMPADA FLUORESCENTE 
Material: metal  

 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 
Dimensões (alt.x larg.x prof.): 320 mm x 250mm 
x 130 mm 
Material: Plástico Polipropileno e Composto 
Aditivado 
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R$ 23,85 
R$                       

357,75 

R$ 14,50 
R$                       

217,50 

R$ 20,00 
R$                       

300,00 

R$ 15,00 
R$                       

450,00 

R$ 5,50 
R$                       

110,00 

R$ 4,95 
R$                          

99,00 

R$ 4,80 
R$                          

96,00 

R$ 3,50 
R$                          

70,00 

R$ 3,50 
R$                       

175,00 

R$ 79,50 
R$                    

3.180,00 
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386 
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169 
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390 
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391 
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392 
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170 393 
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171 

394 

30 UNIDADE 

395 

30 UNIDADE 
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396 

35 UNIDADE 

397 

35 UNIDADE 
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Abertura: Sistema com chave 
Utilização: Papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras 
TÁBUA DE PINUS 20CM 2,3CM ESP. 

TÁBUA DE PINUS 25CM 2,3CM ESP. 

TÁBUA DE PINUS 30CM 2,3CM ESP. 

 TALHADEIRA CHATA 10” 
Corpo EM Aço forjado muito resistente e ponta 
temperada. 
Haste de ¾” 
Tamanho da ferramenta: 10” 

 TAMPÃO 1/2" 
Uso: Para interromper o fluxo de água no fim do 
tubo de 1/2″ (13-16 mm). 
Material: Plástico 

 TAMPÃO LISO 1/2" DE COBRE 
Características Técnicas: Para tamponar trechos 
da tubulação. Contém solda sem chumbo (97 Sn x 
3 Cu). Instalar com pasta de soldar removível em 
água. Com anel de solda. 
Material: Cobre 

 TAMPÃO T 0,32 SIMPLES DE ALUMÍNIO 

 TAMPÃO T 0,40 SIMPLES DE ALUMÍNIO 

 TANQUE 2 BOJOS DE FIBRA 1,30x0,70 

 TARGETA PARA PORTAS 120MM 
CILINDRO 
Uso: Para Portas 
Tipo: Cilindro 
Material: Latão e Zamac 
Acabamento: Cromado Acetinado 
Cor: Prata 
Altura: 120 mm 
Largura: 50 mm 

 TARJETA FIO REDONDO 63MM PARA 
PORTA 2 PEÇAS 
Cor: Zincado 
Dimensão sem embalagem: 63MM 
Tipo: Tarjeta 

 TE 90 SOLDÁVEL  REDUÇÃO 25X20MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal com redução 
Tamanho: 25x20mm 
Peso: 0,028kg 

 TE 90 SOLDÁVEL 25MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal a outro 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
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R$ 17,25 
R$                    

5.175,00 

R$ 17,25 
R$                    

5.175,00 

R$ 18,25 
R$                    

5.475,00 

R$ 15,00 
R$                       

150,00 

R$ 1,50 
R$                          

15,00 

R$ 2,25 
R$                          

33,75 

R$ 10,60 
R$                       

159,00 

R$ 10,60 
R$                       

159,00 

R$ 123,50 
R$                    

3.087,50 

R$ 12,00 
R$                       

360,00 

R$ 19,00 
R$                       

570,00 

R$ 2,75 
R$                          

96,25 

R$ 2,25 
R$                          

78,75 
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35 UNIDADE 

399 
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400 
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401 
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402 
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403 

35 UNIDADE 

404 

35 UNIDADE 

173 405 
60 UNIDADE 

406 300 MT 
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Diâmetro: 25mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,031kg 

 TE 90 SOLDÁVEL 32MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal a outro 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Diâmetro: 32mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,061kg 

 TE 90 SOLDÁVEL 40MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal a outro 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Diâmetro: 40mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,094kg 
TE 90 SOLDÁVEL 50MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal a outro 
Material: Matéria prima sustentável, material 
reciclável. 
Diâmetro: 50mm 
Tipo: Soldável 
Peso: 0,153kg 

 TE 90 SOLDÁVEL REDUÇAO 40X32MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal com redução 
Diâmetro: 40x32mm 
Peso: 0,083kg 

 TE CURTO PARA ESGOTO 100X100MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90º de 
um alinhamento principal. 
Material: PVC 
Tamanho: 100x100mm 
Peso: 0,368kg 

 TE CURTO PARA ESGOTO 50X50MM 
O tê para derivação a 90 graus para esgoto de um 
alinhamento principal a outro 
Diâmetro: 50x50mm 

 TE INTERNO 1/2" 
Tipo: Tê interno 1/2" para mangueira. 
Bitola: 1/2" 

 TE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50X25MM 
Forma de utilização: Para fazer derivação a 90 de 
um alinhamento principal com redução 
Diâmetro: 50x25mm 
Peso: 0,104kg 

 TELA MANGUEIRÃO PARA ALAMBRADO 
1,80M DE ALTURA ROLO DE 50 METROS 
TELA PVC MOSQUITEIRO 1,5M 
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R$ 6,00 
R$                       

210,00 

R$ 5,75 
R$                       

201,25 

R$ 5,20 R$                       
182,00 

R$ 13,50 
R$                       

472,50 

R$ 5,90 
R$                       

206,50 

R$ 2,00 R$                        
70,00 

R$ 4,75 
R$                       

166,25 

R$ 462,50 
R$                 

27.750,00 
R$ 15,00 R$                    
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407 

300 UNIDADE 

408 

300 UNIDADE 

409 
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410 
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411 
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412 
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413 
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414 
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415 
70 UNIDADE 

175 416 

50 UNIDADE 

176 417 
30 LATA 

177 
418 

50 UNIDADE 

419 
30 UNIDADE 

178 
420 

10.000 UNIDADE 

421 
10.000 UNIDADE 

179 
422 

200 LATA 

423 

150 LATA 

180 

424 

200 LATA 
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 TELHA AMIANTO 244X0,50 EM 

FIBROCIMENTO  

 TELHA AMIANTO 244X1,10 TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM 

 
 TELHA COLONIAL DUPLA VERMELHA 

 TELHA COLONIAL SIMPLES VERMELHA 

 TELHA COLONIAL VIDRO DUPLA  

 TELHA COLONIAL VIDRO SIMPLES 

TELHA GALVANIZADA  EM MATERIAL 
ALUMÍNIO  

 TELHA TRANSPARENTE 244X0.50 DE 6 MM 

 TELHA TRANSPARENTE 244X1.10 DE 6 MM 

 TERMINAL DE CORTINA - P/ TRILHO 
Composição: Metal 
Formas de Utilização: Para fixação de cortinas em 
trilhos 
TEXTURATO BRANCO 18LT 

 THINNER 5LT 2000 

 THINNER 900 ML 2000 

 TIJOLO CERÂMICO TIPO LAJOTA FURADO 
09X19X29 

 TIJOLO CERÂMICO TIPO LAJOTA FURADO 
15X19X29 
TINTA ACRÍLICA18L (CORAL,SUVINIL OU 
NOVACOR) 
É uma tinta acrílica de fácil aplicação, 
acabamento fosco, ótima cobertura e resistência 
às intempéries, com excelente alastramento. 
Rendimento: 300 a 450 m²/demão/galão 
TINTA ACRÍLICA  3,6L (CORAL,SUVINIL 
OU NOVACOR) 
É uma tinta acrílica de fácil aplicação, 
acabamento fosco, ótima cobertura e resistência 
às intempéries, com excelente alastramento. 
Rendimento: 60 a 76 m²/demão/galão 
TINTA ESMALTE SINTÉTICA  3,6L 
(CORAL,SUVINIL OU NOVACOR) 
Tinta de acabamento brilhante de alto poder de 
cobertura e rendimento. Apresenta grande 
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4.500,00 

R$ 16,00 
R$                    

4.800,00 

R$ 43,50 
R$                 

13.050,00 

R$ 2,45 
R$                    

2.450,00 

R$ 2,13 
R$                    

2.125,00 

R$ 25,50 
R$                    

7.650,00 

R$ 17,50 
R$                    

5.250,00 

R$ 23,75 
R$                 

71.250,00 

R$ 35,00 
R$                    

2.450,00 

R$ 55,00 
R$                    

3.850,00 

R$ 8,75 
R$                       

437,50 

R$ 135,00 
R$                    

4.050,00 

R$ 76,50 
R$                    

3.825,00 

R$ 14,50 
R$                       

435,00 

R$ 0,82 
R$                    

8.150,00 

R$ 1,20 
R$                 

12.000,00 

R$ 150,00 
R$                 

30.000,00 

R$ 55,00 
R$                    

8.250,00 

R$ 81,50 
R$                 

16.300,00 
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durabilidade e resistência ao intemperismo. Fácil 
aplicação, secagem rápida e excelente 
nivelamento, que proporciona um acabamento 
perfeito. Indicado para proteção e decoração de 
superfícies de metais ferrosos, madeiras, aço 
galvanizado, alumínio, alvenaria e PVC, em áreas 
externas e internas. 
Rendimento: De 40 a 50 m² por demão 
TINTA ESMALTE SINTÉTICA900ML 
(CORAL,SUVINIL OU NOVACOR) 
Tinta de acabamento brilhante de alto poder de 
cobertura e rendimento. Apresenta grande 
durabilidade e resistência ao intemperismo. Fácil 
aplicação, secagem rápida e excelente 
nivelamento, que proporciona um acabamento 
perfeito. Indicado para proteção e decoração de 
superfícies de metais ferrosos, madeiras, aço 
galvanizado, alumínio, alvenaria e PVC, em áreas 
externas e internas. 
Rendimento: De 09 a 12 m² por demão 
TINTA ÓLEO  3,6L (CORAL,SUVINIL OU 
NOVACOR) 
Diluição: Usar solvente 
Aplicação pincel/rolo: Diluir no máximo 10% 
Aplicação revólver: Diluir no máximo 20% 
Rendimento: Até 40 m² por demão 
Secagem: 
- Ao toque: 6 a 8 horas 
- Entre demãos: 12 horas 
- Final: 24 horas 
Dimensões: 
- Galão: 3,6 Litros 
- Peso: 3,75 Kg 

 TOMADA  DUPLA PADRÃO 2P+T 
Padrão Universal 
110V  / 220V  
Dimensão: 4''x2'' 
Cor: Branco 
Corrente: 10A 

 TOMADA DE EMBUTIR TURD COM PLACA 

 TOMADA EXTERNA PADRÃO 2P+T 
10A/250V 

 TOMADA SIMPLES PADRÃO 2P+T 
Padrão Universal 
110V  / 220V  
Dimensão: 4''x2'' 
Cor: Branco 
Corrente: 10A 

 TOMADA TELEFONE 4P + RJ11 
Cor: Branca 
Aplicação: Permite ligar telefone padrão Telebrás 
ou americano com conector RJ11 de 2 vias. 
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R$ 24,50 
R$                    

3.675,00 

R$ 73,00 
R$                    

7.300,00 

R$ 8,50 
R$                    

1.275,00 

R$ 5,10 
R$                       

510,00 

R$ 5,15 
R$                       

515,00 

R$ 7,55 
R$                    

1.132,50 

R$ 4,85 
R$                       

485,00 



Prefeitura Municipal de Carandaí

183 

432 
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434 
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440 
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184 442 10 UNIDADE 
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 TORNEIRA COM DUAS SAÍDAS, 
CROMADO, 1/2” E 3/4” 

 TORNEIRA COM FILTRO MÓVEL DE 
PAREDE  
Uso: Cozinha 
Aplicação: Parede 
Mobilidade: Móvel 
Cor: Branco 
 

 TORNEIRA COZINHA PAREDE 1/2 18CM 
1158 

 TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 
COM AREJADOR 
Forma de utilização: Utilizado em banheiros ou 
lavabos. 
Cor: Prata 
Material: Metal com brilho duradouro 
Acionamento: Gira Fácil. Abre e Fecha com 1/4 
de volta 
Acabamento: Cromado 
Fixação: Parede 

 TORNEIRA JARDIM 14CM 1130 1/2" 
Acabamento superficial cromado 
Bitola de 1/2'' 
Sistema de acionamento rotativo 

 TORNEIRA MESA PARA COZINHA BICA 
MÓVEL 1/2” 
Torneira móvel de cozinha para apoio em mesa. 
Funcionamento: 2 a 4 m.c.a. 
Característica: Material não ferroso 
Forma de utilização: Cozinha/Controlar a vazão 
de água 
Vazão: 1,5 m.c.a = 3 l/m 
Cor: Cromado 
Material: Latão 
Acionamento: Manual 
Acabamento: Cromado 

 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO C50 1193 
Acabamento superficial cromado, alta resistência 
a corrosão e riscos 
Aplicação: mesa 
Sistema de acionamento: rotativo 
Fácil instalação e manutenção 
Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão 
de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi 
Bitola de 1/2" 

 TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM 1/2 “ 
1128 

 TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO 
1/2” 1195 

 TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA 1/2” 1158 

 TORQUES ARMADOR N°12 
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R$ 41,50 
R$                    

1.245,00 

R$ 87,25 
R$                    

2.181,25 

R$ 49,00 
R$                    

1.225,00 

R$ 38,50 
R$                       

770,00 

R$ 28,50 
R$                       

855,00 

R$ 43,50 
R$                       

870,00 

R$ 32,00 
R$                       

960,00 

R$ 7,65 
R$                       

229,50 

R$ 9,75 
R$                       

390,00 

R$ 13,75 
R$                       

550,00 
R$ 21,00 R$                       
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Para trançar e cortar arame de fixação a partir do 
rolo num passo de trabalho: rápido, confiável e de 
baixos custos. 
Material: Aço 

 TORQUES ARMADOR N°28 
Para trançar e cortar arame de fixação a partir do 
rolo num passo de trabalho: rápido, confiável e de 
baixos custos. 
Material: Aço 

 TRENA DE FIBRA 30M 
Descrição: 
Cinta métrica 
Caixa plástica fechada (ABS) 
Fita em fibra de vidro de alta resistência 
Resistente a umidade e variações de temperatura 
Clipe metálico na ponta da fita 
Graduação: mm / pol. 
Especificações Técnicas: 
Medida: 30 m 
Largura da fita: 12,5mm 
Indicações de Uso: 
Usada para medições. 

 Trena Emborrachada 5M x 25MM Fita Larga 
Trena Emborrachada 
Medição: 5 Metros x 25 Milimetros 
Ponta Imantada 
3 Travas 
Ótima Qualidade e Acabamento 
Leve e Portátil 
Comprimento: 7,5cm x 7cm 
Peso: 235g 

 TRILHO SIMPLES PARA CORTINA, 4M 

 TRINCHA SIMPLES 11/2" 
Características Técnicas: Trincha simples, cabo 
de plástico 

 TRINCHA DUPLA 2" 
Características Técnicas: Cabo de plástico 
anatômico 

 TRINCHA SIMPLES 3/4" 
Características Técnicas: Trincha simples, cabo 
de plástico 

 TUBO DE DESCIDA EXTERNO PARA CAIXA 
DE DESCARGA N° 3 
TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE  
DESCARGA COM JOELHO AZUL 
TUBO DE POLIETILENO 1/2” AZUL (50 
METROS) 
 
TUBO DE POLIETILENO 3/4” AZUL (50 
METROS) 
 

 TUBO DE PVC, 3M, 20MM  
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210,00 

R$ 23,50 
R$                       

235,00 

R$ 67,50 
R$                       

337,50 

R$ 9,25 
R$                          

64,75 

R$ 12,75 
R$                       

765,00 

R$ 4,85 
R$                       

194,00 

R$ 5,55 
R$                       

222,00 

R$ 6,25 
R$                       

250,00 

R$ 10,95 
R$                       

547,50 

R$ 7,43 
R$                       

371,25 

R$ 25,43 
R$                    

1.271,25 

R$ 30,49 
R$                    

1.524,25 

R$ 8,45 R$                       
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Fabricados de acordo com a NB 5648 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com 
junta soldável 
Requisitos. Sistema dimensionado para suportar 
pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 
kgf/cm²) 
Dimensões - Bitola: 20 mm  / Comprimento: 3 
metros / Peso: 2 Kg 
 

 TUBO DE PVC, 6M, 100MM  
Cor: Branco 
Material: PVC rígido 
Tubo para esgosto sanitário e ventilação 
Altamente resistente 
Dimensões - Comprimento: 6 metros / Diâmetro: 
100 mm / Peso: 5,2 Kg 
 

 TUBO DE PVC, 6M, 25MM  
Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor 
marrom; 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Temperatura máxima de trabalho: 20ºC; 
Pressão de serviço (a 20ºC):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² 
(75 m.c.a.) 
Dimensões - Bitola: 25 mm / L:6000 mm / e:1,5 
mm / D:20 mm / B:32 mm / Peso: 1,140 Kg 
 

 TUBO DE PVC, 6M, 32MM  
Altamente resistente 
Dimensões - Comprimento: 6 metros / Diâmetro: 
32 mm / Peso: 1,8 Kg 
 

 TUBO DE PVC, 6M, 40MM 
Tubo para esgosto sanitário e ventilação 
Altamente resistente 
Dimensões- Comprimento: 6 metros / Diâmetro: 
40 mm / Peso: 2,5 Kg 
 

 TUBO DE PVC, 6M, 50MM  
Material: PVC rígido 
Tubo para esgosto sanitário e ventilação 
Altamente resistente 
Dimensões - Comprimento: 6 metros / Diâmetro: 
50 mm / Peso: 4 Kg 
Cor: Branco 
 

 UNIÃO SOLDÁVEL 20 MM 
Tubos e conexões UNIDADEos através de junta 
soldável 
Fabricado de acordo com a NBR 5648 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com 
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253,50 

R$ 50,75 
R$                    

2.537,50 

R$ 22,75 
R$                    

1.137,50 

R$ 24,25 
R$                       

727,50 

R$ 38,95 
R$                    

1.168,50 

R$ 17,60 
R$                       

880,00 

R$ 2,90 
R$                       

145,00 
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junta soldável 
Requisitos: Sistema dimensionado para suportar 
pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 
kgf/cm²) 
Bitola: 20 mm 
Peso: 0,030 Kg 

 UNIÃO SOLDÁVEL 25MM 
Tubos e conexões UNIDADEos através de junta 
soldável 
Fabricado de acordo com a NBR 5648 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com 
junta soldável 
Requisitos: Sistema dimensionado para suportar 
pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 
kgf/cm²) 
Bitola: 25 mm 
Peso: 0,040 Kg 
 

 UNIÃO SOLDÁVEL 32MM 
Tubos e conexões UNIDADEos através de junta 
soldável 
Fabricado de acordo com a NBR 5648 
Aplicação: Sistemas prediais de água fria 
Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPA, com 
junta soldável 
Requisitos: Sistema dimensionado para suportar 
pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 
kgf/cm²) 
Bitola: 32 mm 
Peso: 0,052 Kg 
 

 VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 
COM LADRÃO 
Cor: Prata 
Certificação: INMETRO 
Acabamento: Cromado 
Diâmetro:76mm 
Tipo: Com ladrão 
 

 VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 
SEM LADRÃO 
Cor: Prata 
Acabamento: Cromado 
Tipo: Sem ladrão 
 

 VÁLVULA N°2 PARA PIA 
 
 

 VERNIZ 
Odor: Alto odor 
Embalagem: 3,6 L 
Base: Solvente 
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R$ 3,25 
R$                       

162,50 

R$ 13,45 
R$                       

672,50 

R$ 49,00 
R$                    

1.470,00 

R$ 7,55 
R$                       

226,50 

R$ 20,00 
R$                       

600,00 

R$ 84,50 
R$                    

4.225,00 
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192 467 

500 M² 

468 

500 M² 

 
TABELA 2 
Nº DO LOTE VALOR GL OBAL DO LOTE

1.  R$ 3.578,75
2.  R$ 7.175,00
3.  R$ 2.191,00
4.  R$ 2.600,00
5.  R$ 1.886,25
6.  R$ 347,50
7.  R$ 301,50
8.  R$ 133,00
9.  R$ 11.565,00
10.  R$ 95,00
11.  R$ 55.000,00
12.  R$ 36.100,00
13.  R$ 50,00
14.  R$ 1.000,00
15.  R$ 17.700,00
16.  R$ 14.700,00
17.  R$ 290,00
18.  R$ 4.320,00
19.  R$ 18.750,00
20.  R$ 4.197,50
21.  R$ 96,00
22.  R$ 510,00
23.  R$ 195,00
24.  R$ 48.750,00
25.  R$ 323,25
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Diluição: Pronto para uso. 
Rendimento: Galão 3,6L de 40 a 65 m² por demão 
Demão: 3 Vezes 
Aplicação: Pincel ou Trincha 
Tempo de Secagem: Toque: 4 a 6 horas Final: 24 
horas 
Superfície: Madeira 
Lavável: Sim 
Indicado para Madeiras 
Filtro Solar: Sim 
Hidrorrepelente: Sim 
Antimofo: Não 
Fungicida: Não 
Antibactéria: Não 
Peso: 3.74 Kg 
Garantia do Fabricante: 96 meses 
 
VIDRO COMUM FANTASIA  
Tipo: canelado ou martelado 
Espessura: 03mm 
 
VIDRO COMUM LISO 
Espessura: 04 mm 
 

OBAL DO LOTE  
R$ 3.578,75 
R$ 7.175,00 
R$ 2.191,00 
R$ 2.600,00 
R$ 1.886,25 
R$ 347,50 
R$ 301,50 
R$ 133,00 

R$ 11.565,00 
R$ 95,00 

R$ 55.000,00 
R$ 36.100,00 

R$ 50,00 
R$ 1.000,00 
R$ 17.700,00 
R$ 14.700,00 

R$ 290,00 
R$ 4.320,00 
R$ 18.750,00 
R$ 4.197,50 

R$ 96,00 
R$ 510,00 
R$ 195,00 

R$ 48.750,00 
R$ 323,25 
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R$ 84,50 
R$                 

42.250,00 

R$ 79,50 R$                 
39.750,00 



Prefeitura Municipal de Carandaí

26.  R$ 295,63
27.  R$ 305,00
28.  R$ 7.200,00
29.  R$ 292,50
30.  R$ 24.311,25
31.  R$ 1.280,00
32.  R$ 41.630,00
33.  R$ 5.375,00
34.  R$ 7.747,50
35.  R$ 610,00
36.  R$ 2.025,00
37.  R$ 288,00
38.  R$ 1.440,00
39.  R$ 1.587,50
40.  R$ 5.315,00
41.  R$ 4.450,00
42.  R$ 16.967,50
43.  R$ 1.215,00
44.  R$ 2.205,00
45.  R$ 487,50
46.  R$ 185,50
47.  R$ 130,00
48.  R$ 138,00
49.  R$ 2.855,00
50.  R$ 26.750,00
51.  R$ 100,00
52.  R$ 725,00
53.  R$ 2.062,00
54.  R$ 9.600,00
55.  R$ 6.875,00
56.  R$ 36.780,00
57.  R$ 2.347,25
58.  R$ 358,00
59.  R$ 1.050,00
60.  R$ 401,25
61.  R$ 11.360,25
62.  R$ 607,50
63.  R$ 6.150,00
64.  R$ 2.975,00
65.  R$ 4.375,00
66.  R$ 195,00
67.  R$ 586,50
68.  R$ 14.750,00
69.  R$ 71,25
70.  R$ 200,00
71.  R$ 2.750,00
72.  R$ 153,75
73.  R$ 3.375,00
74.  R$ 155,00
75.  R$ 622,50
76.  R$ 6.390,00
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R$ 295,63 
R$ 305,00 

R$ 7.200,00 
R$ 292,50 

R$ 24.311,25 
R$ 1.280,00 
R$ 41.630,00 
R$ 5.375,00 
R$ 7.747,50 
R$ 610,00 

R$ 2.025,00 
R$ 288,00 

1.440,00 
R$ 1.587,50 
R$ 5.315,00 
R$ 4.450,00 
R$ 16.967,50 
R$ 1.215,00 
R$ 2.205,00 
R$ 487,50 
R$ 185,50 
R$ 130,00 
R$ 138,00 

R$ 2.855,00 
R$ 26.750,00 

R$ 100,00 
R$ 725,00 

R$ 2.062,00 
R$ 9.600,00 
R$ 6.875,00 
R$ 36.780,00 

2.347,25 
R$ 358,00 

R$ 1.050,00 
R$ 401,25 

R$ 11.360,25 
R$ 607,50 

R$ 6.150,00 
R$ 2.975,00 
R$ 4.375,00 
R$ 195,00 
R$ 586,50 

R$ 14.750,00 
R$ 71,25 
R$ 200,00 

R$ 2.750,00 
R$ 153,75 

R$ 3.375,00 
R$ 155,00 
R$ 622,50 

R$ 6.390,00 
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77.  R$ 32.800,00
78.  R$ 486,25
79.  R$ 90.625,00
80.  R$ 1.380,00
81.  R$ 820,00
82.  R$ 35.425,00
83.  R$ 6.855,00
84.  R$ 1.625,00
85.  R$ 3.625,00
86.  R$ 118.125,00
87.  R$ 1.462,00
88.  R$ 581,00
89.  R$ 264,00
90.  R$ 1.922,50
91.  R$ 4.590,00
92.  R$ 4.415,50
93.  R$ 118.240,00
94.  R$ 1.578,75
95.  R$ 41.786,50
96.  R$ 3.170,00
97.  R$ 2.550,00
98.  R$ 2.660,00
99.  R$ 7.450,00
100.  R$ 130,00
101.  R$ 596,00
102.  R$ 16.000,00
103.  R$ 10.505,00
104.  R$ 21.600,00
105.  R$ 1.824,25
106.  R$ 40.000,00
107.  R$ 7.360,00
108.  R$ 900,00
109.  R$ 18.600,00
110.  R$ 815,00
111.  R$ 230,00
112.  R$ 375,00
113.  R$ 6.200,00
114.  R$ 2.350,00
115.  R$ 1.420,00
116.  R$ 939,00
117.  R$ 93,00
118.  R$ 302,50
119.  R$ 787,50
120.  R$ 5.557,50
121.  R$ 36.800,00
122.  R$ 8.400,00
123.  R$ 44.000,00
124.  R$ 82,50
125.  R$ 7.650,00
126.  R$ 525,00
127.  R$ 325,00
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R$ 32.800,00 
R$ 486,25 

R$ 90.625,00 
R$ 1.380,00 
R$ 820,00 

R$ 35.425,00 
R$ 6.855,00 
R$ 1.625,00 
R$ 3.625,00 

R$ 118.125,00 
R$ 1.462,00 
R$ 581,00 
R$ 264,00 

R$ 1.922,50 
R$ 4.590,00 
R$ 4.415,50 

R$ 118.240,00 
R$ 1.578,75 

41.786,50 
R$ 3.170,00 
R$ 2.550,00 
R$ 2.660,00 
R$ 7.450,00 
R$ 130,00 
R$ 596,00 

R$ 16.000,00 
R$ 10.505,00 
R$ 21.600,00 
R$ 1.824,25 
R$ 40.000,00 
R$ 7.360,00 
R$ 900,00 

R$ 18.600,00 
R$ 815,00 
R$ 230,00 
R$ 375,00 

R$ 6.200,00 
R$ 2.350,00 

0,00 
R$ 939,00 
R$ 93,00 
R$ 302,50 
R$ 787,50 

R$ 5.557,50 
R$ 36.800,00 
R$ 8.400,00 
R$ 44.000,00 

R$ 82,50 
R$ 7.650,00 
R$ 525,00 
R$ 325,00 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 



Prefeitura Municipal de Carandaí

128.  R$ 47.220,00
129.  R$ 168,00
130.  R$ 2.200,00
131.  R$ 1.696,
132.  R$ 44,38
133.  R$ 325,00
134.  R$ 55,00
135.  R$ 59.565,00
136.  R$ 2.192,25
137.  R$ 240,00
138.  R$ 1.020,00
139.  R$ 420,00
140.  R$ 14.375,00
141.  R$ 47,00
142.  R$ 850,00
143.  R$ 145,00
144.  R$ 187,50
145.  R$ 4.125,00
146.  R$ 2.590,00
147.  R$ 4.720,00
148.  R$ 270,00
149.  R$ 2.000,00
150.  R$ 1.925,00
151.  R$ 2.205,00
152.  R$ 523,50
153.  R$ 10.250,00
154.  R$ 262,50
155.  R$ 623,75
156.  R$ 1.225,00
157.  R$ 9.160,00
158.  R$ 990,00
159.  R$ 2.200,00
160.  R$ 135,00
161.  R$ 142,50
162.  R$ 875,25
163.  R$ 560,00
164.  R$ 265,00
165.  R$ 175,00
166.  R$ 3.180,00
167.  R$ 15.825,00
168.  R$ 150,00
169.  R$ 366,75
170.  R$ 3.087,50
171.  R$ 930,00
172.  R$ 1.683,50
173.  R$ 32.250,00
174.  R$ 112.875,00
175.  R$ 437,50
176.  R$ 4.050,00
177.  R$ 4.260,00
178.  R$ 20.150,00
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R$ 47.220,00 
R$ 168,00 

R$ 2.200,00 
R$ 1.696,00 

R$ 44,38 
R$ 325,00 
R$ 55,00 

R$ 59.565,00 
R$ 2.192,25 
R$ 240,00 

R$ 1.020,00 
R$ 420,00 

R$ 14.375,00 
R$ 47,00 
R$ 850,00 
R$ 145,00 
R$ 187,50 

R$ 4.125,00 
R$ 2.590,00 
R$ 4.720,00 
R$ 270,00 

R$ 2.000,00 
R$ 1.925,00 
R$ 2.205,00 
R$ 523,50 

R$ 10.250,00 
R$ 262,50 
R$ 623,75 

R$ 1.225,00 
R$ 9.160,00 
R$ 990,00 

R$ 2.200,00 
R$ 135,00 
R$ 142,50 
R$ 875,25 
R$ 560,00 
R$ 265,00 
R$ 175,00 

R$ 3.180,00 
R$ 15.825,00 

R$ 150,00 
R$ 366,75 

R$ 3.087,50 
R$ 930,00 

R$ 1.683,50 
R$ 32.250,00 
R$ 112.875,00 

R$ 437,50 
4.050,00 

R$ 4.260,00 
R$ 20.150,00 
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179.  R$ 38.250,00
180.  R$ 19.975,00
181.  R$ 7.300,00
182.  R$ 3.917,50
183.  R$ 9.275,75
184.  R$ 445,00
185.  R$ 402,25
186.  R$ 765,00
187.  R$ 666,00
188.  R$ 10.418,75
189.  R$ 980,00
190.  R$ 2.296,50
191.  R$ 4.225,00
192.  R$ 82.000,00

3.2 Os valores descritos, tratam-se dos preços estimados que o Município adotará para considerar a média. Valores cotados 
acima deles, serão considerados preço excessivo e a pro

3.3 O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço

3.4 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

3.5 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. 

3.6 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 
de Fornecimento. 
 
4. JULGAMENTO:  Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as
anexos, apresente o menor preço global por lote
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Carandaí
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2015-2016 
 

63

R$ 38.250,00 
R$ 19.975,00 
R$ 7.300,00 
R$ 3.917,50 
R$ 9.275,75 
R$ 445,00 
R$ 402,25 
R$ 765,00 
R$ 666,00 

R$ 10.418,75 
R$ 980,00 

R$ 2.296,50 
R$ 4.225,00 
R$ 82.000,00 

se dos preços estimados que o Município adotará para considerar a média. Valores cotados 
serão considerados preço excessivo e a proposta será desclassificada nos termos deste Edital.

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

3.4 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, 
ntribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

3.5 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para os objetos deste certame será de 12 (doze) meses, contados a 
licação, podendo ser prorrogada na forma da lei.  

no prazo máximo de até prazo de 05 (cinco) dias, a contar da exp

Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus 
global por lote. Tabela 2 que prevalecerá para a fase de lance. 
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se dos preços estimados que o Município adotará para considerar a média. Valores cotados 
posta será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.4 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, 
ntribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

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

, a contar da expedição da Ordem 

especificações contidas no Edital e seus 
Tabela 2 que prevalecerá para a fase de lance.  
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ANEXO II 

 

Ata de R.P. nº ***/2015.  

Pregão Presencial Nº 024/2015  

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 quatorze
pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280
Andrade, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por 
meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registr
____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av. _________________ 
nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ 
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
nº 8.666/93, 10.520/2003 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 preços par
hidráulico, madeira e para pintura, para atender o Setor Municipal de Educação
do Processo Licitatório nº 024/2015, modalidade Pregão nº 
 
1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade Pregão Presencial nº. 
transcrições. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
2.1 – A aquisição e a prestação de serviços serão realizados 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
administração. 
 
CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES 
 
3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
3.1.1 Efetuar as entregas do objeto do edital conforme as solicitações. 
 
3.1.2 Cumprir a entrega com os prazos estabelecidos
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ANEXO II – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

PREGÃO Nº 024/2015 

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

do ano de dois mil e quatorze, o Município de Carandaí
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na 

CEP 36.280-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por 

meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015, 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 

______________________, 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 

e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir. 

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual de aquisição de material construção, elétrico, 
hidráulico, madeira e para pintura, para atender o Setor Municipal de Educação, conforme delineado no Anexo I do Edital 

, modalidade Pregão nº 024/2015. 

O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
Pregão Presencial nº. 024/2015, passam a fazer parte integrante deste instrumento independente de 

EXECUÇÃO 

A aquisição e a prestação de serviços serão realizados de forma de execução indireta, sob o regime de preço unitário, 
 

regime de fornecimento de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades da 

DAS OBRIGAÇÕES  

3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:  

3.1.1 Efetuar as entregas do objeto do edital conforme as solicitações.  

3.1.2 Cumprir a entrega com os prazos estabelecidos;  
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VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.  

Carandaí do Estado de Minas Gerais, 
, com sede na Praça Barão de Santa 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de 
denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por 

, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da 
ar os preços da empresa 

____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av. _________________ 
Estado de ______________, neste ato representado pelo 

______________________, brasileiro(a)________________, __________________, portador do RG. 
____________ SSP/_____ e CPF/MF nº ____________________, atendendo as condições previstas no instrumento 

se as partes às normas constantes das Leis Federais 
e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.  

aquisição de material construção, elétrico, 
conforme delineado no Anexo I do Edital 

O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
, passam a fazer parte integrante deste instrumento independente de 

A aquisição e a prestação de serviços serão realizados de forma de execução indireta, sob o regime de preço unitário, 

u seja, de acordo com as necessidades da 
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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 present
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
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 
necessários para recebimento de correspondência; 
 
3.1.10 Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à prestação dos serviços, 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 determinad
(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 
 
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 relacion
 
4.1.3 Efetuar o pagamento à CONTRATAD
 
4.1.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer irregularid
 
4.1.5 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que esta possa desempenhar com
serviço contratado.  
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3.1.3 Fornecer, durante toda a execução do contrato, os objetos, com menores preços disponíveis no momento da 

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

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

3.1.9 Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis 
necessários para recebimento de correspondência;  

se a qualquer alteração procedimental pertinente à prestação dos serviços, efetuadas pela Administração 
ência 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 determinad

), 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; 

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 

rantia 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 

DAS 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; 

etuar o pagamento à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento;  

4.1.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 

4.1.5 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que esta possa desempenhar com
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3.1.3 Fornecer, durante toda a execução do contrato, os objetos, com menores preços disponíveis no momento da 

e licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, 

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 

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

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

alteração ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis 

se a qualquer alteração procedimental pertinente à prestação dos serviços, efetuadas pela Administração 

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 

), 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;  

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 

rantia 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 

adas com o objeto do contrato;  

ade constatada na execução dos serviços;  

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



Prefeitura Municipal de Carandaí

4.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, quali
 
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 
efetuados; 

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA  

5.1 – A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo 
termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA 6ª - DO GERENCIAMENTO

 6.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e con
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 a
rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preç
eleve os custos dos bens registrados;  

c) notificar o fornecedor registrado via fax, email

d) observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam m
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, i
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
bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao inte
especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas 
órgãos públicos.  

6.3. O Departamento de Compras nas pesquisas de preços dos itens
contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de 

CLÁUSULA 7ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 – Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo c
vencedora, constantes no Edital do Pregão nº 
 
Item  Unid Quant. Descrição 
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4.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no

4.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;  

mprovação 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 

TA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos 

DO GERENCIAMENTO  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento 

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

c) notificar o fornecedor registrado via fax, 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 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, i

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

malidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e
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 
especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas 

6.3. O Departamento de Compras nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os 
contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação. 

DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo conforme descrito na proposta da licitante 
antes no Edital do Pregão nº 024/2015:  

Descrição  Marca 
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dade e condições estabelecidas no edital;  

mprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de INSS/ FGTS e CNDT.  

pela contratada a respeito dos fornecimentos a serem 

, admitindo a sua prorrogação nos 

ual, caberá ao Departamento de Compras, 

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

sição, de forma a avaliar o mercado, podendo 
praticados no mercado ou de fato que 

ou telefone, para retirada da nota de empenho;  

antidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas 

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

malidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, 

úblico, poderão ser realizadas por entidades 
especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por 

strados, de forma a avaliar os preços a serem 
contratação.  

onforme descrito na proposta da licitante 

Valor Unit.  V. Total  
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7.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual red
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
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 decorr
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
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
alterações posteriores. 
 
8.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, co
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
 
8.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
8.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no
feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.
 
8.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando
dia útil, contado da publicação. 
 
8.5 – A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de se
fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado o Município a apl
instrumento convocatório, caso não aceitas as

CLÁUSULA 9ª – DO FORNECIMENTO

9.1 O fornecimento será realizado nos prazos e 

9.2 A entrega dos objetos desta licitação serão entregue exclusivamente quanto requisitados na forma estabelecida 

9.3 Quanto da entrega dos objetos fica com responsabilidade da licitante vencedoras na entrega as despesas, tais como: 
transporte (inclusive frete), seguro contra todo
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
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VALOR TOTAL

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo 
gociações com os fornecedores.  

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo
contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

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
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores; 

tarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78

Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
 

A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no
se o comprovante do recebimento. 

No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto 

A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, 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. 

DO FORNECIMENTO  

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

ação serão entregue exclusivamente quanto requisitados na forma estabelecida 

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 

DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  
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VALOR TOTAL   

ução daqueles praticados no mercado, devendo 

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

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

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

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

 impossibilitado de cumprir as 

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

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

incerto ou inacessível, a comunicação será feita por 
registro do FORNECEDOR a partir do quinto 

rviços para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do 
órgão gerenciador, a qual deverá ser 

icação das penalidades previstas neste 

ação serão entregue exclusivamente quanto requisitados na forma estabelecida no edital.  

9.3 Quanto da entrega dos objetos fica com responsabilidade da licitante vencedoras na entrega as despesas, tais como: 
s 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 
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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 “
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 verifica
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 
 
10.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá
(um) dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou ime
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 adjudicatári

CLÁUSULA 11 – DO PAGAMENTO

11.1 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no 
(trinta) dias da entrega, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efe
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 cons
pagamento. 
 
CLÁUSULA 12 - DA DOTAÇÃO 
 
12.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de
consignadas nas fichas 112 (fontes 101 e 119) e 111 (fonte 122)

CLÁUSULA 13 - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto desta 
licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos form
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

CLÁUSULA 14 - DA RESCISÃO 

14.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos
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 8.666/9
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA 16 - DAS PENALIDADES
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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 “

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 verifica
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-
(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. 

AGAMENTO  

O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no 
, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efe

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.  

gamento 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 “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de 

sta licitação correrão à conta de dotação orçamentária vigente
01 e 119) e 111 (fonte 122). 

DA FISCALIZAÇÃO  

Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto 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 dos serviços em execução.

poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos
contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza. 

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/9
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

DAS PENALIDADES 
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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 

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, 

caso de verificação posterior de irregularidade no objeto.  

-lo e substituí-lo no prazo de 1 
diatamente, 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.  

a, nos termos das prescrições legais.  

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

gamento 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 

ulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de 

vigente do Orçamento de 2015, 

Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto desta 
almente designados, sem restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

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.  

Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam 
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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 - DAS PENALIDADES

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 
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 

Testemunhas: 
CPF: 
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Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades

DAS PENALIDADES 

17.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado em Jornal Oficial, conforme o disposto no art. 61, 

Comarca de Carandaí - MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução da

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
emunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

, ____________ de ___________________de 2015. 

 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 

CONTRATANTE 
 

LICITANTE VENCEDOR 
CONTRATADO 
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Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades 

17.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado em Jornal Oficial, conforme o disposto no art. 61, 

stões decorrentes da execução da 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
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Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade 
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela
______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando
para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº .......................................
formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.
 
................, ......... de .................................. de .............
 
Assinatura do Dirigente da empresa ou pessoa física.
(reconhecer firma como pessoa jurídica e física)
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o 
reconhecimento de firma vier como pessoa física.
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 
estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrument
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrat
Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pes
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
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ANEXO III  

CREDENCIAMENTO 

PREGÃO Nº 024/2015 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade 
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela
______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando

se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº .......................................
formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

................, ......... de .................................. de ............. 

sa ou pessoa física. 
(reconhecer firma como pessoa jurídica e física) 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o 
omo pessoa física. 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrument
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes 

se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, bem como 
formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, 
o social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 

Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

soa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º, D A LEI Nº 10.520/2

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º, DA LEI Nº 10.52 0/2

 
____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu representan
para os fins do Pregão nº 024/2015, DECLARA expressamente que 
10.520/2001. 
 
 
 
_______________________ , ______ de ___________ de 
 
 
_____________________________________
       Assinatura do Representante Legal da Licitante
 
 
 
Nome: _______________________________________
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU 
SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO.

Prefeitura Municipal de Carandaí
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2015-2016 
 

71

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º, D A LEI Nº 10.520/2

PREGÃO Nº 024/2015 

ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º, DA LEI Nº 10.52 0/2

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu representan

, DECLARA expressamente que atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 

_______________________ , ______ de ___________ de 2015. 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU 
EPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º, D A LEI Nº 10.520/2003 

ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º, DA LEI Nº 10.52 0/2003 

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 

atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU 
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1. PROPONENTE 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        

Telefone:                                                                      Fax:

E-mail: 

Sócio Proprietário: 

CPF:                                                                   RG:

 
2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento
Edital, conforme abaixo:  
 

LOTE  ITEM QUANT. UNID. 

    

OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I 
 
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, 
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
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
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.
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ANEXO V 

PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO 024/2015 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

                                 UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

CPF:                                                                   RG: 

O FORNECIMENTO  

fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

  

VALOR TOTAL
OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.  

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
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 
§ 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado. 
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do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no 

VALOR TOTAL  
VALOR TOTAL 

DO LOTE 
R$ R$ 

VALOR TOTAL  R$ 

: R$________ (________________________________) 
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 

limite prevista para entrega das 
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Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as 
características do objeto e exigências constantes no edital.

___________________ , ______ de ___________ de 
 
 
 
______________________________________________
Assinatura do Proponente 
Nome:  
Nº do RG:  
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Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as 
bjeto e exigências constantes no edital. 

___________________ , ______ de ___________ de 2015. 

______________________________________________ 
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Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as 
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DECLARAÇÃO DE IN

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

 

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio
os fins do Pregão nº 024/2015, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoried
posteriores. 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 

 

 

______________________________________________

       Assinatura do Licitante 

 

Nome: _______________________________________

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE IN EXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PREGÃO 024/2015 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra

, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoried

_______________________ , ______ de ___________ de 2015. 

______________________________________________ 

Nome: _______________________________________ 

_____________________ 
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EXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE   

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
de seu representante legal, infra-assinado, para 

, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
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DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

 
DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra
os fins do Pregão nº 024/2015, DECLARA expressamente que c

 

_______________________ , ______ de ___________ de 

 

 

______________________________________________

       Assinatura do Licitante 

 

Nome: _______________________________________

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

PREGÃO 024/2015 

 
DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
______________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra

, DECLARA expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______ , ______ de ___________ de 2015. 

______________________________________________ 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL  

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL  

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
______________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para 

oncorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
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DECLARAÇÃO DE 

 
 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ................
DECLARA, 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) 
............................................................ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO 024/2015 

 

......., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ................

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

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

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

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

 

nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., 

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


