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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  
 

Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 005/2021  

 

 

OBJETO: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS. 

 

Razão Social: 

CNPJ Nº 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, com 

todos os seus anexos. 

 

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando a comunicação futura entre o Município de Itapitanga e essa empresa, solicito de 

Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e entregar no Departamento de 

Licitações pessoalmente, pelo Fax (73) 3246-2445 ou e-mail: 

licitacompras.itapitanga@hotmail.com 

 

A não remessa do recibo exime o município da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Itapitanga/BA, ....../....../2021. 

 

 

 

Clebson Santos Moreira 

Pregoeiro Oficial – Portaria nº 002/2021 
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EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

N° 005/2021 
 

I – Regência Legal: 

 

Lei Federal N° 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/9, Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações, e Decretos Municipais N°. 1.243/2014 e 1.506/2017. 

II – Órgão Interessado/ Setor: 

Diversas Secretarias Municipais  

III – Modalidade: 

PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

005/2021 

 IV – Processo Administrativo  

Nº 257/2020 

V – Tipo de Licitação: 

Menor Preço  

 VI – Forma de Fornecimento:  

  Parcelada  

VII – Critério de julgamento: 

Menor preço por LOTE 

VIII – Objeto: 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 

IX – Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e 

Início da abertura dos envelopes: 

Data: 09/02/2021 

Horário: 9:00hs  

Local: Praça Dois Poderes, n° 06 – Centro – Itapitanga – Bahia. 

X. Dotação orçamentária:  

Não exigível nessa fase do certame, face ao disposto no parágrafo 2º do art. 6º do Decreto 

Municipal nº 1.506/2017. 

XI. Prazo de Vigência da Ata de Registro 

de Preços: 

12 (doze) meses 

 

XII – Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido 

Mínimo: 

 

XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 

 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação 

serão prestados pelo Pregoeiro diariamente, das 08:00 às 13:00,  na sede da Prefeitura Municipal, no 

Setor de Licitações, na Praça Dois Poderes, n° 06 – Centro – Itapitanga – Bahia, CEP 45.645-000.  

Pregoeiro Responsável: 

 

Clebson Santos Moreira - Pregoeiro Oficial – Portaria 02, de 02/01/2021, publicada no Diário 

Oficial do Município de Itapitanga – BA. 
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XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que atenderem a todas as exigências deste 

Edital e seus anexos.  
 

14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  

  

a) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação 

e impedidas de contratar com o Município de Itapitanga; 

b) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do Município de 

Itapitanga. 

d) empresas declaradas inidôneas para contratar com o poder público. 
 

XV – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e  suas alterações. 

Conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência - Anexo I – Especificações, e 

Decreto Municipal nº 1.506 de 04 de Janeiro de 2017, que dispõe sobre a implantação e regulamentação 

do Sistema de Registro de Preço na Administração Publica Municipal.  
 

XVI – CREDENCIAMENTO 

 

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 

que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 

venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente conforme 

modelo do Anexo V), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente assinada pelo sócio 

administrador da empresa, juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original. 
 

16.2.1. O contrato social que sofreu alterações deve ser apresentado devidamente acompanhado da última 

alteração. Caso a última alteração apresentada esteja com o contrato social consolidado, fica dispensada a 

apresentação do contrato original. 
 

16.2.2. Embora recomendável, não é obrigatório o reconhecimento de firma na credencial, contudo, a 

assinatura aposta neste documento será confrontada com a assinatura do sócio outorgante apresentada no 

contrato social. Em caso de dúvidas, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão para realização de 

diligência ou solicitar na própria sessão outro documento em original que contenha a assinatura do 

outorgante, de modo a confirmar a autenticidade da assinatura. Caso não se confirme a autenticidade, o 

representante legal não será credenciado e os documentos serão encaminhados à procuradoria do 

município, em processo administrativo apartado, para apuração das responsabilidades. 



 

 

 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 
 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 005/2021 – FL. 4 

 

16.2.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar documento de 

identidade com foto, o respectivo Estatuto ou Contrato Social em original, cópia autenticada ou cópia  

 

simples acompanhada do original, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao (à) pregoeiro (a) a 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO, separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando 

ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo 

(Anexo VI). 
 

16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME 
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento, 
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos: 

 

a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos 

Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e 

de que não lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos subitens 

16.3 e 16.4 ‘a’, a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeiro, desde que a empresa tenha credenciado 

representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por meio de declaração 

escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sessão, precluindo o direito de 

fazê-lo caso não haja representante credenciado ou omita-se novamente. 

 
16.6.  Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes. 

  

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

licitante. 
 

XVII – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

 

17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa 

identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, desta forma: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA  

A/C PREGOEIRO (A) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)  

 

17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador. 
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17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo 

com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas. 
 

17.4. Apresentar o preço por item, conforme especificações do Anexo II deste edital, expressos em R$ 

(reais), com apenas duas casas decimais após a vírgula. 
 

17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a 

condição de pagamento conforme Termo de Referência não devendo por isso, computar qualquer custo 

financeiro para o período de processamento das faturas. 

 

17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, 

fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 

rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

 

17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da apresentação da proposta. 

 

17.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

 

XVIII – HABILITAÇÃO – ENVELOPE B 

 

18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO, a seguinte documentação abaixo 

que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 

ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado da seguinte 

forma: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA  

A/C PREGOEIRO (A) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)  

 

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 

 

18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto 

compatível com a licitação; 

b) em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação; 

c) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação; 

d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, 

autenticado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação; 
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e) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

f) cópia da cédula de identidade do representante legal (sócio-administrador). 

 

a) Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem exercidas no objeto 

desta licitação. 

 

18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria 

da Fazenda Nacional (CERTIDÃO CONJUNTA); 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos/CND. 

g)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

18.2.3. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pela sede da licitante dentro da 

validade. 

18.2.4. Documentação Complementar: 

 
a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no 

quadro da empresa conforme o modelo do Anexo VIII. 

b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão Federal, 

Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo IX deste edital; 

18.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentada em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
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18.4. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30(trinta) dias a 

contar da data de sua expedição. 

 
18.5.  Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição; 

 

b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (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; 

 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 

8.666/93, especialmente a definida no art. 81.  

 

XIX – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

 

19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE 

 

19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital; 

 

19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

 

19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu 

preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo a Pregoeiro negociar, 

visando obter preço melhor. 

 

19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado para a contratação. 

  

19.6. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para 

apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos 

demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 

 

19.7. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores 

sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na 

impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 

melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o 

máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais. 
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19.8. Apenas para efeito de registro, serão admitidos lances verbais cujos valores se situem acima do 

menor valor anteriormente registrado.  

  

19.9. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelas 

licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas 

e obtenção da proposta mais vantajosa.  

 

19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014, a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime 

diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:  

 

19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

 

19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam 

presentes à sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão.  

 

19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito 

de ordenação das propostas. 

 

19.12.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns) e valor(es), decidindo motivadamente 

a respeito. 

 

19.12.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

   

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal ou 

qualquer outra forma de antecipação de pagamento; 

b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 

 

19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas condições de 

habilitação 

 

19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado a proponente vencedora, 

com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior. 

 

19.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, 
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na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

19.16.A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora (es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo 

máximo de 2( (dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita 

acompanhada de novos preços. 
 

19.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes; 

 

19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta, 

que não causem  prejuízo à Administração ou lesem direitos das demais licitantes. 

 

XX – DAS IMPUGNAÇÕES 

 

20.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade deste Edital, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

20.2.  Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e habilitação, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

20.3. O instrumento impugnatório deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal, sendo que 

não será aceito o envio do mesmo via e-mail. 
 

20.4.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

20.5. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

XXI – DOS RECURSOS  

 

21.1. Declarado a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

 

21.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante para recorrer da decisão do Pregoeiro 

importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação à 

licitante vencedora. 

 

21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para 

decidir o recurso. 
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21.4. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a 

instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.  

 

21.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

21.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. Após declaração do licitante vencedor e decidido os recursos, se houver, a autoridade superior 

analisará todo o processo administrativo, procedendo à homologação do mesmo, desde que confirmada 

a legalidade dos atos nele praticados. 

22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente 

interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o 

objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

 

22.3. A homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 
 

XXIII - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

23.1. O Sistema de Registro de Preços –SRP - é um conjunto de procedimentos legais para o registro 

formal de preço relativos á prestação, aquisição e locação de bens, para contratações futuras, realizada por 

meio de uma única licitação, nas modalidades de concorrência ou pregão, em que as empresas 

disponibilizam os bens e serviços a preços e prazos registrados em ata especifica para que seja realizada a 

aquisição do bem e/ou a contratação à conveniência dos órgãos e entidades que integram a respectiva ata 

do Sistema. 

 

23.2.O registro formalizado na ata a ser firmada entre o pregoeiro e as empresas que apresentarem as 

propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade até 12 (doze) meses, a partir 

da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art.11º, do Decreto Municipal nº 1.506/2017. 

 

23.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, as Secretarias Municipais não ficarão obrigadas 

a adquirir todos os itens deste pregão, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar 

licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à 

legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à preferência em 

igualdade de condições. 

 

23.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

Registro de Preços quando o Pregoeiro optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço 

cotado neste for igual ao registrado. 

 

23.5. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados 

compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles 

apurados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.    
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23.6. Caso seja constatado, que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, o 

gerenciador solicitará ao fornecedor, redução do preço registrado, de forma a adequá-los aos níveis 

definidos no subitem anterior. 

 

23.7. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o 

gerenciador da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

 

23.8. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o gerenciador 

procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.  

 

XXIV - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
24.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o Município de Itapitanga, através do Pregoeiro, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o(s) 

interessado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 
24.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 

será formalizada pelo órgão interessado, por meio de Contrato, conforme disposto no art. 62, da Lei nº 

8.666/93. 

 
24.3. As convocações para assinatura da Ata de Registro de Preços de que tratam os itens anteriores 

deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação 

formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 

8.666/93.  

 
24.4. A Ata de Registro de Preço terá vigência pelo prazo até 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura da respectiva ata, a partir da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art. 11 do 

Decreto Municipal nº 1.506/2017, permitindo sua prorrogação legal.   

 

XXV - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

25.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 

da Lei n.º 8.666, de 1993. 

25.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

25.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

 

25.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado; 

 

25.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

25.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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25.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

25.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

 

25.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

25.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

25.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições 

 

XXVI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

26.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

  

26.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 

 

26.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 

 

26.1.1.2.A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade 

requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 

 

26.1.1.3.A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento 

de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 

26.1.1.4.Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento 

de registro; 

26.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

26.1.1.6.Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

 

26.1.2.Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar 

impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas 

no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

  

26.2. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida ao 

Órgão Gerenciador, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do 

pedido. 
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26.3. - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 

comunicada com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao 

Registro de Preços. 

 

26.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

 

26.5. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente ao Órgão Gerenciador , 

qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para 

recebimento de correspondência e outros documentos.  

 

XXVII – DA CONTRATAÇÃO 

 

27.1.  As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante vencedora, 

serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 

Anexos, na legislação vigente e na proposta da licitante vencedora. 

 

27.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá 

comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da 

convocação. 

 

27.3. O prazo estipulado no subitem 27.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 

pelo município. 

 

27.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas 

neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação e, 

assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora. 

 

27.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de dezembro do corrente ano ou com a entrega total dos 

produtos, o que ocorrer primeiro.  

 

27.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido das 

Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, que se sagrarem vencedoras do certame e que contenham 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora 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.  

 

27.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se 

às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de 

preferência. 
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27.6.2. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

27.6.3. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as condições 

de habilitação. 

 

27.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 

 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou; 

 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 

 

27.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital. 

 

27.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

27.10. A contratada deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 

 

XXVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

28.1. O pagamento à contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada 

parcela do produto fornecido, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo 

departamento responsável. 

 

28.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, 

devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos 

quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 

pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

28.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua 

correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente 

regularizada. 

 

28.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

 

28.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

28.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista. 

 

28.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a 

fluir após a sua reapresentação.  
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XXIX – REAJUSTAMENTO/REVISAO  

 

29.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

 

29.2. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei 

8.666/93. 

 

29.3. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de 

forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, 

dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de 

reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 

 

XXX– DA FISCALIZAÇÃO E DA ENTREGA DO OBJETO 

 

30.1. A forma de fornecimento será parcelada, conforme as solicitações emitidas pelas Secretarias 

Requisitantes. Após cada autorização de fornecimento, a empresa tem o prazo de 72 (setenta e duas) horas 

para entrega dos produtos; 

 

30.2. O fornecimento será acompanhado, fiscalizado e atestado por servidor designado pelas Secretarias 

Municipais, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste 

instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, 

da Lei 8.666/93.  

 

XXXI – DAS SANÇÕES 

 

31.1. A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a empresa 

será considerada inadimplente, sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do serviço a ser 

contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 

31.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e 

penalidades descritas da Minuta do Contrato, Anexo IV, deste edital; 

 

XXXII – DA RESCISÃO 

 

32.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas nas 

Leis nº 8666/93 e 10.520/02. 

 

32.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

32.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 

Contratado direito a qualquer indenização. 

 

XXXIII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
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33.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, 

poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de 

ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

  

33.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

  
33.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 

procedimento licitatório. 

 

XXXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

34.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se 

necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.  
 

34.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, 

poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 
 

34.3. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a 

ser contratada.  
 

34.4. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não 

implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta. 
 

34.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  
 

34.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 

documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não comprometam a lisura do 

procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
 

34.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 
 

34.8. Fica entendido que o Edital – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

005/2021 e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um 

documento e omitida no outro, será considerada. 
 

34.9. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o 

registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 

 

34.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 
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34.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente 

completo e acompanhado dos seguintes anexos: 
 

a) Anexo I -Termo de Referencia/Especificações dos produtos. 

b) Anexo II- Proposta de Preços; 

c) Anexo III – Modelo da Ata de Registro de Preço 

d) Anexo IV- Minuta do Contrato; 

e) Anexo V - Modelo de Credencial; 

f) Anexo VI- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação; 

g) Anexo VIII - Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa. 

h) Anexo VIII - Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte 

i) Anexo IX - Modelo de declaração de idoneidade. 
 

34.12. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca da 

Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

34.13. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em 

especial as Leis Federais nº 10.520/2002 e, subsidiariamente a nº 8.666/93. 

 

Itapitanga  - BA, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Clebson Santos Moreira 

Pregoeiro Oficial – Portaria 02 de 04/01/2021 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

  

                  O presente termo de referência que visa orientar a contratação de empresa para fornecimento 

de Materiais de Construção diversos, destinados á manutenção das diversas secretarias municipais, dentre 

outras atividades desta secretaria, conforme abaixo descriminado, durante o exercício de 2021. 

 

1. Justificativa: 

 
       A Secretaria de Obras tem como procedimento diário o atendimento dos diversos setores da 

Administração, no que se refere a manutenção dos locais de funcionamento e atendimento, como da parte 

elétrica, hidráulica, conserto de telhados, troca de fechaduras, retoque, pinturas etc, além da manutenção de 

praças e jardins, limpeza pública e manutenção da rede geral de esgoto da sede e do distrito. A futura 

contratação da empresa, mediante ata de registro de preço, assegura os objetivos programados e metas definidas. 

Dessa forma segue abaixo relação dos diversos materiais. 

 

2. Valor Estimado: 

 

 Preço de referencia anexo ao processo administrativo. 

 

3. Local de Entrega:   

 

Os materiais deverão ser entregues no setor de compras, localizado no Prédio da 

Prefeitura, no horário de atendimento, mediante autorização de fornecimento assinado pelo servidor 

responsável.   

 

4. Especificação / Detalhamento: 

 

LOTE: 01. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  

01 

Arame - deve ser em aço galvanizado N.º 18; 

deve ser indicado p/ cercas e alambrados; deve 

ser resistente; apresentação em rolos de 1Kg. 

Rolo 40    

02 

Arame – deve ser em aço recozido N. º 18; deve 

ser indicado p/ cercas e alambrados; deve ser 

resistente e não exige manutenção constante 

nem pintura; deve ser resistente à maresias, 

variações climáticas e poluição; apresentação 

em rolos de 1Kg. 

Rolo 15    

03 

Arame farpado – deve ser em aço galvanizado 

N. º 18; deve ser resistente e durável na 

contenção de animais; deve ter tripla camada de 

zinco p/ garantia de maior resistência à 

corrosão; deve ser de fácil manuseio; 

apresentação em rolo de 500m. 

Rolo 10    
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04 

Basculante – deve ser confeccionado em 

alumínio; com medidas aproximadas de 0,60 X 

0,60 X 130 cm; e uma janela articulável. 

Und. 10    

05 

Basculante – deve ser confeccionado em 

alumínio; com medidas aproximadas de 60 X 60 

cm; e duas janelas articuláveis. 

Und. 15    

06 

Cabo para cavador deve ser fabricado em 

madeira de reflorestamento e medindo 

aproximadamente 1,50 m de comprimento. 

Und. 20    

07 

Cabo para enxada deve ser fabricado em 

madeira de reflorestamento e medindo 

aproximadamente 1,50 m de comprimento. 

Und. 15    

08 

Cabo para pá deve ser fabricado em madeira de 

reflorestamento e medindo aproximadamente 

1,50 m de comprimento. 

Und. 15    

09 

Cabo para picareta deve ser fabricado em 

madeira de reflorestamento e medindo 

aproximadamente 1,50 m de comprimento. 

Und. 10    

10 

Cadeado 20mm – deve ter corpo em latão 

maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 

chaves em latão;haste simples/tradicional. 

Und. 15    

11 

Cadeado 30mm – deve ter corpo em latão 

maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 

chaves em latão;haste simples/tradicional. 

Und. 15    

12 

Cadeado 40mm – deve ter corpo em latão 

maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 

chaves em latão;haste longa. 

Und. 15    

13 

Cadeado 40mm – deve ter corpo em latão 

maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 

chaves em latão;haste simples/tradicional. 

Und. 15    

14 

Cadeado 50mm – deve ter corpo em latão 

maciço com haste em aço; deve acompanhar 2 

chaves em latão;haste simples/tradicional. 

Und. 15    

15 

Cola para madeira – deve serguir os requisitos 

mínimos das normas EM-204 e EM-201; deve 

ser ideal para colagens de MDF, aglomerado, 

artefatos de madeira, couros, papelão, cortiça, 

chapas de fibra, materiais porosos em geral, 

montagem e conserto de móveis onde se 

requeira bom desempenho de colagem e um 

acabamento perfeito; apresentação em 

embalagens de 1Kg. 

Und. 10    

16 

Cola para PVC- deve ser ideal para colar tubo e 

qualquer material em PVC deve ser utilizada em 

trabalho de construção civil e elétricas. Pote 

com 175 g 

Und. 50    
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17 

Compensado Resinado – deve ser composto por 

camadas de lâminas de madeira torneada, 

sobrepostas e coladas com resina fenólica WBP 

100% a prova d’água; a superfície deve ser 

tingida com tinta anelina; dimensões 

aproximadas de 1,10 X 2,20m e 15mm. 

Und. 20    

18 

Compensado Resinado – deve ser composto por 

camadas de lâminas de madeira torneada, 

sobrepostas e coladas com resina fenólica WBP 

100% a prova d’água; a superfície deve ser 

tingida com tinta anelina; dimensões 

aproximadas de 1,10 X 2,20m e 4mm. 

Und. 40    

19 

Dobradiça cromada – deve ser apresentada em 

cartelas c/ 03 und.; tamanho e medidas 

aproximadas 3 ½”.3”; e composição deve ser em 

aço. 

Und. 50    

20 

Dobradiça de ferro c/ pino reversível – deve ser 

apresentada em cartelas c/ 01 und.; tamanho 2”; 

e composição deve ser em ferro liso. 

Und. 50    

21 

Dobradiça de ferro c/ pino reversível – deve ser 

apresentada em cartelas c/ 01 und.; tamanho 3 

½”; e composição deve ser em ferro liso. 

Und. 50    

22 

Fechadura de sobrepor p/ portão – deve ser 

confeccionada em latão e aço; deve ter pintura 

eletrostática preta; deve ter abertura interna e 

externa com chave; deve vir com 2 chaves; e 

deve ter dimensões aproximadas 8 x 9 x 15 (cm) 

e peso 0,694 (kg). 

Und. 15    

23 

Fechadura externa – deve ter fechadura com 

sistema tetra-chave; deve ser confeccionada em 

bronze latonado; tamanho 40; e deve estar de 

acordo com as normas ABNT 14913. 

Und. 10    

24 

Fechadura simples – as medidas aproximadas 

devem ser 10 x 7 x 23 (cm) e peso 0,977 (kg); 

deve ser durável e o desing moderno; deve ser 

indicada para embutir. 

Und. 30    

25 
Ferrolho chato – deve ser confeccionado em 

zinco; c/ dimensões aproximadas 4” e 100mm; 
Und. 30    

26 Ferrolho roliço para porta/janela Und. 60    

27 

Forro em PVC – ser ideal p/ aplicação em 

ambientes internos; deve ser de material 

reciclável, porém, não é reutilizável; cada m² do 

forro deve ser disponibilizado nas seguintes 

dimensões: 20 cm x 8 mm x 3 m; deve ter nas 

cores cinza, branco, branco gelo, branco neve; e 

deve possuir excelente resistência mecânica e 

alta proteção como isolante acústico. 

M² 2000    
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28 

Grampo p/ cerca – deve ser galvanizado; 

dimensões 1 X 9; apresentação deve ser em kg e 

cada kg do Produto deve conter 

aproximadamente 194 Grampos. 

Sc. 30    

29 

Inseticida e Fungicida para Madeira e Paredes – 

deve ser ideal para combater e proteger madeira 

seca e parede contra a ação de cupim; 

apresentação deve ser em galões de 5 litros; 

Gl 25    

30 Lâmina para arco de serra regulável – 10” Und. 20    

31 Lâmina para arco de serra regulável – 12” Und. 20    

32 
Linha de Nylon Seco – deve ser resistente e ter 

apresentação em rolos de 100m 
Rolo 10    

33 
Linha de Nylon Seda – deve ser resistente e ter 

apresentação em rolos de 100m 
Rolo 10    

34 

Lona preta – deve ser ideal p/ proteção de pisos 

e outros materiais em reformas, telhados, silos 

agrícolas, proteção contra deslizamentos e 

erosões, barrancos, barreiras, arrimos e cargas 

em caminhões; a apresentação deve ser em rolos 

de 10 X 100m. 

Rolo 5    

35 
Parafuso p/ madeira – deve ter a cabeça chata; 

medir 2,5 X 25mm; 
Und. 100    

36 
Parafuso p/ madeira – deve ter a cabeça chata; 

medir 6,1 X 100mm; 
Und. 100    

37 

Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça 

chata; medir 3,8 X 30mm; a bucha deve ser de 

6mm; 

Und. 100    

38 

Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça 

chata; medir 4,2 X 40mm; a bucha deve ser de 

7mm; 

Und. 100    

39 

Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve ter a cabeça 

chata; medir 4,8 X 38mm; a bucha deve ser de 

8mm; 

Und. 100    

40 

Prego 1,1/4x13, deve ser fabricado com cabeça, 

deve ser acondicionado em embalagem de 1 kg, 

e dever ser adequados para construção civil. 

Kg 30    

41 

Prego 2,1/2x10, deve ser fabricado com cabeça, 

deve ser acondicionado em embalagem de 1 kg, 

e dever ser adequados para construção civil. 

Kg 100    

42 

Prego 3/4x17, deve ser fabricado com cabeça, 

deve ser acondicionado em embalagem de 1 kg, 

e dever ser adequados para construção civil. 

Kg 40    

43 

Prego 3x9, deve ser fabricado com cabeça, deve 

ser acondicionado em embalagem de 1 kg, e 

dever ser adequados para construção civil. 

Kg 80    

44 
Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; 

medidas: 10 X 10 c/ D X C = 1,5mm X 2,3cm. 
Kg. 30    
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45 
Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser em aço; 

medidas: 13 X 18 c/ D X C = 2,0 mm X 4,1cm. 
Kg. 30    

46 

Prego p/ telha – deve servir p/ fixar telhas de 

fibrocimento, aço, alumínio, folha de zinco com 

espessura até 5mm e pequenas ondas até 39mm 

sobre estrutura de madeira; tamanho 18 X 27cm; 

deve ser galvanizado; e cabeça soldada c/ 

borracha flexível. 

Kg. 40    

47 

Prego p/ telha – deve servir p/ fixar telhas de 

fibrocimento, aço, alumínio, folha de zinco com 

espessura até 5mm e pequenas ondas até 39mm 

sobre estrutura de madeira; tamanho 18 X 36cm; 

deve ser galvanizado; e cabeça soldada c/ 

borracha flexível. 

Kg. 30    

48 Prego 10x10 sem cabeça para forro PVC. Kg 20    

49 

Roda forro em PVC – ser ideal p/ aplicação em 

acabamentos de forro PVC; deve ser de material 

reciclável porém, não é reutilizável; 

apresentação em varas de 3m cada; deve ter nas 

cores cinza, branco, branco gelo, branco neve; e 

deve possuir excelente resistência mecânica e 

alta proteção como isolante acústico. 

Mt 2600    

Valor Total:  

 

LOTE: 02. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  

01 

Areia fina – granulometria entre 0,6mm e 

1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de 

material orgânico; deve ser ideal para reboco e 

acabamentos. 

Mt³ 800   

02 

Argamassa – na composição deve ter cimento, 

areia e aditivos; deve ser adequada para 

assentamento de piso em ambiente interno; a 

apresentação deve ser em embalagens de 20Kg; 

deve atender a norma técnica NBR 13.754. 

Sc. 500   

03 
Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 

furos e dimensões: 09 x 19 x 19 cm (L x A x C). 
Und 20000    

04 
Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 

furos e dimensões: 12 x 19 x 24 cm (L x A x C). 
Und 10000    

05 
Bloco de cerâmica – deve conter entre 6 a 9 

furos e dimensões: 09 x 19 x 29 cm (L x A x C) 
Und. 8000    

06 
Brita 0 ½” – deve ser indicada para construção 

de lajes pré-moldadas e construções reforçadas. 
M³ 200    

07 
Brita 1 ¾” – deve ser indicada na fabricação de 

concreto para qualquer tipo de edificação. 
M³ 100    
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08 

Cimento CP II Z – 32 – deve ser apresentado em 

sacos de 50Kg e deve ser ideal para utilização 

em estruturas de concreto armado, pavimentos 

de concreto, argamassa de chapisco, 

assentamento de blocos, revestimento, pisos e 

contrapisos, groutes, concreto protendido, pré-

moldados e artefatos de concreto (blocos, 

pavers, tubos, telhas, vasos e outros). 

Sc. 3000   

09 

Estribo – deve ser ideal para construção civil e 

fabricado em aço CA-60; formato retangular; 

dimensão aproximada 7 X 17 cm. 

Und. 3000    

10 

Ferro CA 50 – 10mm (3/8”); deve ser 

apresentado em barras de aproximadamente 

7,40 kg e 12m. 

Barra 30    

11 

Ferro CA 50 – 8mm (5/16”); deve ser 

apresentado em barras de aproximadamente 

18,93 kg e 12m. 

Barra 50    

12 

Ferro CA 60 – 5mm (3/16”) deve ser 

apresentado em barras de aproximadamente 

1,84 kg e 12m. 

Barra 100    

13 

Laje pré-moldada de isopor – deve ser indicada 

p/ todos os tipos de estrutura e de fácil 

aplicação. 

M³ 200    

14 

Telha Cumeeira – deve ser ideal p/ finalizar 2 

panos do telhado; medidas aproximadas C X L: 

40,4 X 17,4 cm; o consumo: 3,0 pçs/m linear. 

Und. 100    

15 

Telha de cerâmica colonial – deve ter canal 

profundo, com ótima vazão de águas pluviais, 

composto por duas partes iguais separadas, 

denominadas: capa e canal; medidas 

aproximadas: 56x22x18cm. 

Und. 5000    

16 

Telha de Fibrocimento s/ amianto 5mm – deve 

ser ondulada; medidas aproximadas de 2,44 X 

0,50m; deve ser fabricada c/ tecnologia CRFS 

(Cimento Reforçado com Fios Sintéticos) 

Und. 300    

17 
Telha tropical – fabricada em fibro cimento; 

com medidas aproximadas de 1,83 X 1,10m. 
Und. 150    

18 

Tijolo maciço de cerâmica (rústico) – deve ter 

medidas aproximadas de 5 X 10 X 20 cm (L x A 

x C) 

Und 500    

19 

Treliça TB 8L-8cm-10m-  peça especial, 

produzida com aço CA60 nervurado em todos 

os fios de sua composição. 12m 

Barra 60    

      

20 

Piso em cerâmica – deve ser tipo A; 

classificação PEI 5; dimensões aproximadas 45 

X 45 cm. 

M² 800   
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21 

Rejunte – deve ser resistente a formação de 

fungos; deve ser tipo II conforme NBR 14.992; 

a apresentação deve ser em embalagens de 5 

Kg.; a composição deve conter cimento (cinza 

ou branco), agregados minerais, pigmentos 

inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não 

tóxicos; deve ser fornecido em várias cores 

(branco, bege, preto, grafite, cinza, marrom e 

palha). 

Sc. 70   

Valor Total:  

 

LOTE: 03. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  

01 

Barrote de madeira – deve ser em madeira 

serrada de pinho silvestre (Pinus Sylvestris L.); 

acabamento polido, de 7,0x7,0 cm de seção e até 

5 m de comprimento; deve servir para 

aplicações estruturais; classe resistente C-18, 

proteção contra agentes bióticos que 

corresponde com a classe de penetração P2 (3 

mm nas faces laterais da alvura e 40 mm no 

sentido axial). 

Mt 400    

02 

Caibro de madeira – deve ser de madeira mista; 

deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 

0,05 m (C x E x L). 

Mt 1000    

03 

Peça de madeira – deve medir 0,12 X 0,07m; 

deve ser de madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 380    

04 

Peça de madeira – deve medir 0,12 X 0,08x 3,0 

m; deve ser de madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Und. 100    

05 

Peça de madeira – deve medir 0,15 X 0,07m; 

deve ser de madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 200    

06 

Peça de madeira – deve medir 0,15 X 0,12m; 

deve ser de madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 120    

07 

Peça de madeira – deve medir 0,20 X 0,07m; 

deve ser de madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 250    

08 

Peça de madeira – deve medir 0,20 X 0,12m; 

deve ser de madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 100    

09 

Porta almofada deve ser fabricada em MDF, 

deve ser medida em torno de 2,10x0,70 e deve 

ser em madeira vermelha. 

Und. 10    
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10 

Porta almofada deve ser fabricada em MDF, 

deve ser medida em torno de 2,10x0,80 e deve 

ser em madeira vermelha. 

Und. 10    

11 

Ripa – deve ser de madeira resistente; 

apresentação em unidades de 3 à 4 m cada, de 

acordo c/ a necessidade. 

Mt 800    

12 

Ripão de madeira – deve ser de madeira mista; 

deve ser apresentada em peças de 4 X 0,05 X 

0,05 m (C x E x L). 

Mt 500    

13 
Ripão de madeira de reflorestamento devendo 

medir 3x4. 
Mt 500    

14 
Tábua de taipa, largura de de 20 cm e ser 

fornecida conforme a necessidade de metros. 
Mt 400    

Valor Total:  

 

Lote: 04. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  

01 

Paralelepípedo – deve ser de granito de 

granulação fina ou média e com distribuição 

uniforme dos constituintes minerais; devem ser 

passíveis de aparelhamento de modo que suas 

faces sejam aproximadamente de forma 

retangular; devem ser isentos de “fios”, partes 

tenras (material em desintegração) e arestas 

quebradas, bem como apresentar som claro 

quando percutidos com um martelo; dimensões 

aproximadas de (C x L x A) 22 X 11,5 X 13 cm 

e peso aproximado de 08 kg. 

Und. 40000   

Valor Total: 

 

LOTE: 05. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT  V.TOTAL  

01 Arruela de alumínio Q1 32 Und  40   
 

02 
Brocas para madeira ( com ponta de metal duro) 

numeração variadas. 
Und 20     

03 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

4,0  5,0 e 6,0 mm 
Und 20     

04 
Brocas para aço ( com ponta de metal duro) 

numeração variadas. 
Und 10     

05 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

10,00 mm 
Und 20     

06 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

12,00 mm 
Und 10     

07 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

7,00 mm 
Und 10     
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08 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

8,00 mm 
Und 20     

09 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

9,00 mm 
Und 10     

10 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

20,00 mm longa 
Und 05     

11 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

25,00 mm longa 
Und 05     

12 
Broca de concreto ( com ponta de metal duro) nº 

30,00 mm longa 
Und 05     

13 Chapa de zinco de 40cm  MT 100    

14 Chapa Lambril Retangular 300  X 102 Und. 60    

15 Disco corte 12 classic  Und 100    

16 Disco corte inox 4  1/2 classic Und 100    

17 Disco corte inox classic 7 Und 150    

18 Dobradiça Gonzo 1  1/4   c/ abas Und. 100    

19 Eletrodo OK 12 6013 2,50mm Kg. 100    

20 Metalon Galvanizado. 30 X 20 CH18 Und 100    

21 Metalon Galvanizado. 50 X 30 CH18 Und 100    

22 Metalon Galvanizado 20x20 CH18 Und 100    

23 
Parafuso auto brocante p/ telha 12x1 cabeça p/ 

chave 5/16 110mm.  Parafuso com vedação.  
Und 7000    

24 Perfil enrijecido  3  CH2 Und 50    

25 Perfil enrijecido  4  CH2 Und 50    

26 Perfil enrigencido 2,5 CHZ und 50    

27 Roldana V C/ suporte fechado 2  1/2 Und 20    

28 Tela alambrado fio 14; malha 70 mm, 25 x 1,00 MT 500    

29 

Tubo de aço – deve ser produzido em aço 

carbono resistente; e devem ser apresentados em 

unidades medindo 6m de comprimento e 4”. 

Und. 40    

30 Tubo enrigecido 2,5 CHZ Und. 40    

31 Tubo galvanizado de 1/2'' Und. 20    

32 Tubo galvanizado de 3/4'' Und. 20    

33 tubo galvanizado de 4'' Und. 20    

34 Tubo Galvanizado. 1  ½  CH14 Und 50    

Valor Total:  

 

LOTE: 06. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V.TOTAL  

01 

Alavanca de aço liso – o aço deve ser forjado c/ 

corpo sextavado de 25mm; pontas temperadas: 

1 ponta alavanca chata e 1 ponta cônica; 

largura da ponta alavanca chata: 66mm; 

comprimento: 72’’ (1,8m) e peso aproximado 

de 8,4 kg. 

Und. 10    
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02 

Ancinho de ferro – deve ser de material 

galvanizado resistente; deve ter 14 dentes; e 

cabo de madeira de reflorestamento com 

medida aproximada de 1,50m. 

Und. 10    

03 

Aparelho pulverizador 20L – pulverizador 

ergonômico com tanque simétrico, alavanca 

acionada com a mão direita ou esquerda sem 

uso de ferramentas. 

Und 5    

04 

Arco de serra regulável – a lâmina deve ser de 

12”, acabamento cromado, cabo ergonômico 

injetado e deve permitir o uso de lâminas de 8, 

10” e 12”. 

Und. 10    

05 Bico para encher pneu com bocal duplo. Und 05    

06 

Bota impermeável – deve ser ideal para 

atividades em áreas c/ água, 

impermeabilizando o contato com os pés; deve 

ter cano curto; confeccionada em policloreto de 

vinila (VC) injetado em uma só peça; e várias 

numerações. 

Par 40    

07 

Bota impermeável – deve ser ideal para 

atividades em áreas c/ água, 

impermeabilizando o contato com os pés; deve 

ter cano longo; confeccionada em policloreto 

de vinila (VC) injetado em uma só peça; e 

várias numerações. 

Par 40    

08 

Botina de Segurança – para uso ocupacional 

sem abertura e com elásticos laterais de ajuste; 

forro interno confortável c/ tratamento 

antimicrobiano; biqueira plástica e palmilha de 

montagem não tecido; apresentação em 

diversos tamanhos e cor preta. 

Par 40    

09 

Câmara de ar p/ carrinho construtor – a câmara 

deve ser plástica; deve conter pito; deve ser 

ideal para substituição de câmaras de pneus de 

carrinho de mão reforçado. (observar as 

especificações do carrinho de mão construtor 

solicitado abaixo) 

Und. 80    

10 
Capa de chuva impermeável confeccionada em 

duplo PVC. 
Und 30    

11 Capacete de segurança em diversas cores Und. 15    

12 

Carrinho de mão (construtor) REFORÇADO – 

deve ser apropriado para uso geral, 

principalmente na construção civil, para 

carregar argamassa ou entulhos; a caçamba 

deve ser reforçada e o acabamento c/ pintura 

eletrostática a pó p/ maior proteção contra 

oxidação; a roda do pneu deve ser com câmara 

Und. 40    
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e bucha plástica. 

13 Cavadeira articulada Und 5    

14 

Cavadeira reta c/ cabo – o corpo deve ter 10”; 

deve ser fabricada em aço carbono especial de 

alta qualidade; deve ser temperada em todo o 

corpo da peça, proporcionando maior 

resistência e menor desgaste durante o uso; a 

pintura deve ser eletrostática a pó; o cabo desta 

ferramenta deve ser produzido c/ madeira de 

origem renovável e ter aproximadamente 

120cm. 

Und. 10    

15 

Chave de fenda – deve ter haste niquelada e 

cromada; cabo em polipropileno azul; com 

ponta fosfatizada; a lâmina deve ser redonda e 

resistente; e deve ter medidas 3/8 X 10”. 

Und. 05    

16 

Chave de fenda – deve ter haste niquelada e 

cromada; cabo em polipropileno azul; com 

ponta fosfatizada; a lâmina deve ser redonda e 

resistente; e deve ter medidas 5/16 X 06”. 

Und. 05    

17 

Chave p/ dobrar ferro – deve ser indicada p/ 

construção civil; a medida deve ser 12”; cabeça 

e corpo em aço especial; acabamento e pintura 

de qualidade. 

Und. 03    

18 
Colete refletivo jaqueta laranja com alta 

visibilidade para proteção do usuário. 
Und 15    

19 

Colher de Pedreiro 12” – deve ser reta e ter 

cabo de madeira; o material do corpo deve ser 

aço carbono resistente para maior durabilidade. 

Und. 10    

20 

Cone de Sinalização – deve ser confeccionado 

em PVC Rígido; medida aproximada de 75 cm 

de altura; deve ser de alta resistência com 

faixas pintadas; deve ter apresentações nas 

cores laranja c/ branco e preto c/ amarelo; e 

deve ser ideal para sinalização de trânsito, 

estacionamentos, obras e de práticas esportivas. 

Und. 20    

21 

Corrente galvanizada – deve ser comum com 

elo curto; deve ser resistente; ter diâmetro de 

11,0 e 7/16”; o acabamento deve ser 

galvanizado. 

Kg 10    

22 

Corrente galvanizada – deve ser comum com 

elo curto; deve ser resistente; ter diâmetro de 

22,0 e 7/8”; o acabamento deve ser 

galvanizado. 

Kg 10    

23 

Corrente galvanizada – deve ser comum com 

elo curto; deve ser resistente; ter diâmetro de 

5,0 e 3/6”; o acabamento deve ser galvanizado. 

Kg 10    

24 Desempenadeira Dentada – deve ter corpo Und. 10    
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confeccionado em aço inox resistente e medida 

aproximada de 12 X 27cm; os dentes e vãos 

devem ser uniformes de 8 mm de espaçamento, 

além de compreender lateral e largura da 

ferramenta; apoio em madeira de 

reflorestamento anatômica para melhor 

manuseio; e alça em material galvanizado para 

aumento da resistência. 

25 

Desempenadeira Lisa – deve ter corpo 

confeccionado em aço inox resistente e medida 

aproximada de 12 X 30cm; apoio em madeira 

de reflorestamento anatômica para melhor 

manuseio; e alça em material galvanizado para 

aumento da resistência. 

Und. 10    

26 

Disco de madeira- ferramenta ideal para 

desbastes, encaixes, cortar e esculpir. 4 

polegadas disco moedor e cadeia 22 dente 

conjunto da cadeia de corte fino para 110/115 

rebarbadora. Diâmetro 4 

Und 20    

27 

Enxada larga c/ cabo – Enxada larga leve com 

olho de 38 mm, deve ser fabricada em aço 

carbono especial de alta qualidade; deve ser 

temperada em todo o corpo da peça, 

proporcionando maior resistência e menor 

desgaste durante o uso; a pintura deve ser 

eletrostática a pó; o cabo desta ferramenta deve 

ser produzido c/ madeira de origem renovável 

medindo aproximadamente 130 cm. 

Und. 30    

28 
Escada de alumínio 2 lances, 3 em 1. ALTURA 

5, 40 M. 
Und. 02    

29 

Facão para mato 20” – deve ser fabricado em 

aço carbono 20” com fio liso; o cabo deve ser 

plástico e ergonômico para melhor manuseio; 

deve ter especificações técnicas (C X L X A): 

630 X 29 X 24mm. 

Und. 20    

30 Fio de corte para roçadeira. Und.  40    

31 

Fita anti derrapante – deve ser constituída de 

abrasivos artificiais de grãos (quartzo) 

aplicados sobre um filme de poliéster; deve ser 

destinada para áreas propensas a riscos de 

acidentes (escadas, rampas e pisos 

escorregadios); e deve ser apresentada em rolos 

de 200m e na cor preta. 

Rolo 10    

32 

Fita de sinalização de segurança – deve ser 

ideal para isolamento de áreas; tipo zebrada nas 

cores amarela e preta; não deve ser adesiva; 

deve ter dimensões aproximadas de 0,1 mm de 

Rolo 10    
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espessura e largura de 7cm; apresentação em 

rolos c/ 200m. 

33 

Kit vestimenta para aplicação de agrotóxico. 

Jaleco: gola careca, com zíper no patê, com ou 

sem velcro nos ombros para afixar o avental, 

com elásticos nos punhos e na cintura para 

ajustes e, alça de cadarço nos punhos para 

ajustes. 

Und 05    

34 

Lápis para marceneiro – deve ter mina no 

formato retangular; o traço deve ser escuro; o 

formato ovalado; indicado para profissional. 

Und. 10    

35 

Luva de couro, deve ser apresentada em pares, 

deve ser apropriada para agricultura 

proporcionado proteção do usuário contra 

agentes abrasivos e escoriantes deve ser 

fabricado em couro bovino tipo vaqueta, com 

reforço interno na palma e externo entre os 

dedos polegar e indicador e o tamanho deve ser 

único. 

Par 40    

36 

Luva de látex reforçada – deve ser na cor 

amarela, forrada, palma antiderrapante; a 

espessura deve ser de aproximadamente 

0,60mm; a apresentação deve ser em tamanhos 

P/M/G/GG. 

Par 50    

37 

Luva de raspa cano longo – deve ser 

confeccionada em raspa de couro, com reforço 

externo em raspa entre o polegar e o indicador, 

com reforço interno em raspa na palma e face; 

deve ser indicado p/ proteção das mãos do 

usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. 

Par 20    

38 

Mangueira de Polietileno Preta – deve 

obedecer a norma NTS-048; deve ser flexível; 

deve ter diâmetro interno de 25mm e bitola de 

¾”; deve ser ideal para aplicação na área 

hidráulica. 

Mt 300    

39 

Mangueira em PVC atóxica – a cor deve ser 

cristal; a bitola de ser de ¼” flexível; deve ter 

esguicho regulável; e dimensão aproximada de 

1,0mm. 

Mt 300    

40 

Marreta c/ cabo (1Kg) – deve ter cabeça 

forjada e temperada em aço carbono especial; 

cabo de madeira envernizado e anatômico, 

sendo de material resultante de 

reflorestamento. 

Und. 05    

41 

Marreta c/ cabo (2Kg) – deve ter cabeça 

forjada e temperada em aço carbono especial; 

cabo de madeira envernizado e anatômico, 

Und 05    



 

 

 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 
 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 005/2021 – FL. 31 

 

sendo de material resultante de 

reflorestamento. 

42 

Marreta de borracha c/ cabo – deve ter a cabeça 

com 4 pol. De comprimento, 2 pol. Na área de 

contato e 12 pol. De comprimento total com 

cabo; o cabo deve ser de madeira de 

reflorestamento e com formato anatômico; e 

deve ser ideal para azulejista. 

Und. 04    

43 

Máscara respiratória – respirador descartável 

tipo semi-facial filtrante; deve ser um modelo 

dobrável com solda eletrônica em todo 

perímetro; deve ser confeccionada com manta 

sintética e tratamento eletrostático para 

partículas P1; deve ter elásticos p/ fixação e 

ajuste à cabeça do usuário; deve ser aplicada p/ 

proteção das vias respiratórias do usuário 

contra poeiras e névoas, classe PFF1; deve 

seguir a Norma ABNT NBR 13698/1996. 

Und. 100    

44 Máscara de solda auto escurecimento. Und 02    

45 

Óculos de segurança, confeccionado em 

policarbonato, com armação e visor, lentes 

transparentes, com ângulo de visão de 180°, 

dotado de proteção lateral com ventilação e 

ponte nasal nas extremidades das hastes, 

orifício para fixação de cordões, possibilitando 

o uso sobreposto a óculos corretivo. 

Und 60    

46 

Pá de bico c/ cabo – deve ser fabricada em aço 

carbono especial de alta qualidade; deve ser 

temperada em todo o corpo da peça, 

proporcionando maior resistência e menor 

desgaste durante o uso; a pintura deve ser 

eletrostática a pó; o cabo desta ferramenta deve 

ser produzido c/ madeira de origem renovável e 

ter aproximadamente 71cm. 

Und. 50    

47 

Pé de Cabra Liso – deve ser fabricado em aço 

carbono especial de alta qualidade e 

resistência, com espessura de ¾”, liso, 

modelado, forjado, com as duas extremidades 

afiadas, pintado.; deve possuir 60cm de 

comprimento e peso: 1.450 kg. 

Und. 03    

48 

Picareta c/ cabo – deve ter corpo forjado em 

aço tratado para evitar desgaste e quebra; o 

cabo deve ser de madeira de reflorestamento, 

reforçado e anatômico para um trabalho mais 

preciso. 

Und. 20    
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49 

Pneu p/ carrinho construtor – deve ser indicado 

p/ carrinho de mão construtor reforçado. 

(observar as especificações do carrinho de mão 

construtor solicitado acima) 

Und. 50    

50 Podão sem cabo.  Und 10    

51 

Ponteiro n. º 12 – deve ser confeccionado em 

aço cromado; deve ter alta resistência e 

qualidade; deve ter aproximadamente 35,5 cm 

e ¾”. 

Und. 10    

52 

Prumo de Metal para Parede – deve ser 

fabricado em madeira de reflorestamento e 

metal resistente; deve ser indicado para 

trabalho de pedreiro profissional; e ter peso 

aproximado 500g 

Und. 05    

53 

Régua de Alumínio – deve ser ideal para o 

trabalho de pedreiro; e ter medidas entre 0 e 30 

m. 

Und. 10    

54 

Talhadeira em aço cromado – deve ter ¾ X 

12”; deve ter formato chato; e ser ideal para 

trabalhos em superfícies ou componentes de 

dureza inferior a suas arestas de corte. 

Und. 05    

55 

Talhadeira em aço cromado – deve ter ¾” X 

35cm; deve ter formato chato; e ser ideal para 

trabalhos em superfícies ou componentes de 

dureza inferior a suas arestas de corte. 

Und. 05    

56 

Torques (turquesa) para armador 12” – deve ter 

corpo em aço carbono (ferro) especial forjado e 

temperado; a cabeças deve ser robustas e cabos 

longos para melhor performance no trabalho; o 

acabamento deve ser com pintura eletrostática. 

Und. 03    

57 

Torques (turquesa) para armador 14” – deve ter 

corpo em aço carbono (ferro) especial forjado e 

temperado; a cabeças deve ser robustas e cabos 

longos para melhor performance no trabalho; o 

acabamento deve ser com pintura eletrostática. 

Und. 03    

58 

Trena em aço temperado – a fita deve ser em 

aço temperado; deve ter graduação em mm e 

polegadas; o corpo deve ser em plástico ABS; 

deve ter trava p/ fixar a fita métrica e cinta p/ 

facilitar o transporte; deve ter freio duplo; e 

medida de 5m. 

Und. 10    

Valor Total: 

 

LOTE: 07. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT  V. TOTAL  

01 Abraçadeira para tubo 100 mm Und. 50    
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02 Abraçadeira para tubo 25 mm Und. 50    

03 Abraçadeira para tubo 50 mm Und. 50    

04 Abraçadeira para tubo 75 mm Und. 50    

05 

Adaptador soldável curto – deve ser 

desenvolvido conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em PVC, na cor 

marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; tamanho e 

medida: 20 X ½”. 

Und. 10    

06 

Adaptador soldável curto – deve ser 

desenvolvido conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em PVC, na cor 

marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; tamanho e 

medida: 25 X ¾”. 

Und. 10    

07 

Adaptador soldável curto – deve ser 

desenvolvido conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em PVC, na cor 

marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; tamanho e 

medida: 32 X 1”. 

Und. 05    

08 

Adaptador soldável curto – deve ser 

desenvolvido conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em PVC, na cor 

marrom, e suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; tamanho e 

medida: 50 X ½”. 

Und. 10    

09 

Adesivo plástico p/ PVC – deve ter 

apresentação em bisnaga de 75gr.; deve 

promover a união entre tubos e conexões de 

PVC por meio de soldagem a frio. 

Und. 15    

10 

Assento p/ bacia sanitária – deve ter 

apresentação na cor branca; deve ser fabricado 

em polipropileno reforçado e acabamento em 

poliuretano; o formato deve ser oval retangular 

e almofadado; deve ter dobradiças e parafusos 

plásticos na cor do assento. OBS: deve servir 

na bacia sanitária descrita nesta solicitação 

Und. 80    

11 

Assento p/ bacia sanitária infantil – deve ter 

apresentação na cor branca; deve ser fabricado 

em polipropileno reforçado e acabamento em 

poliuretano; o formato deve ser oval retangular 

e almofadado; deve ter dobradiças e parafusos 

plásticos na cor do assento. OBS: deve servir 

na bacia sanitária descrita nesta solicitação 

Und. 20    
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12 

Bacia sanitária c/ caixa acoplada – deve ser 

fabricado em louça; deve ter apresentação nas 

cores branca, duna, cinza e branco gelo; deve 

ter duplo acionamento; as medidas 

aproximadas devem ser: altura 76 cm, largura 

36,5 cm, comprimento 63 cm, e capacidade: 

3/6 L. 

Und. 15    

13 

Bacia sanitária convencional – a saída deve ser 

vertical; deve ser fabricado em louça; 

dimensões aproximadas de 39 X 39cm (L X 

A); a cor deve ser branca. 

Und. 10    

14 

Bacia sanitária convencional infantil – a saída 

deve ser vertical; deve ser fabricado em louça; 

Tamanho (AxLxC): 30 x 31 x 41,5 cm; a cor 

deve ser branca. 

Und. 5    

15 

Bóia fechamento p/ caixa acoplada – deve ser 

um mecanismo p/ caixa de descarga acoplada, 

conjunto de fechamento. 

Und. 20    

16 

Bolsa p/ ligação de vaso sanitário – deve ser 

fabricado em PVC branco; o diâmetro deve ser 

de 1 e ½”; 

Und. 20    

17 

Caixa d’água – deve ser fabricada em 

polietileno c/ superfícies internas lisa; deve 

conter tampa; deve ter capacidade p/ 1000 

litros 

Und. 10    

18 

Caixa d’água – deve ser fabricada em 

polietileno c/ superfícies internas lisa; deve 

conter tampa; deve ter capacidade p/ 2000 

litros 

Und. 5    

19 

Caixa d’água – deve ser fabricada em 

polietileno c/ superfícies internas lisa; deve 

conter tampa; deve ter capacidade p/ 500 litros 

Und. 5    

20 

Caixa de descarga c/ engate – deve ser 

certificada pelo Programa de Economia de 

Água; deve atender a norma NBR 15491; deve 

ser compatível com bacias de 6,8 e 9 litros, 

através de regulagem; deve ter apresentação na 

cor branca, cinza bege e salmon; e deve ter 

tubo de ligação c/ o vaso sanitário, medindo: 

1,20m e diâmetro de 40mm 

Und. 50    

21 

Caixa sinfonada completa – deve ser quadrada 

c/ sete entradas; deve ser em material resistente 

(PVC rígido); Dimensões aproximadas das 

bitolas: 100 x 100 x 50; e ralo em alumínio. 

Und. 10    

22 

CAP de PVC soldável – deve ser fabricado em 

PVC rígido na cor marrom; deve ter tamanho e 

medida: 20mm; e deve ser indicado p/ 

Und. 50    
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fechamento de pontos de espera ou finais de 

rede. 

23 

CAP de PVC soldável – deve ser fabricado em 

PVC rígido na cor marrom; deve ter tamanho e 

medida: 25mm; e deve ser indicado p/ 

fechamento de pontos de espera ou finais de 

rede. 

Und. 50    

24 

CAP de PVC soldável – deve ser fabricado em 

PVC rígido na cor marrom; deve ter tamanho: 

32mm; e deve ser indicado p/ fechamento de 

pontos de espera ou finais de rede. 

Und. 50    

25 CAP pvc para tubo 100 Und. 50    

26 CAP pvc para tubo 20 Und. 30    

27 CAP pvc para tubo 25 Und. 30    

28 CAP pvc para tubo 32 Und. 20    

29 CAP pvc para tubo 40 Und. 30    

30 CAP pvc para tubo 50 Und. 30    

31 CAP pvc para tubo 75 Und. 50    

32 Cola para tubo PVC 850g Und. 30    

33 

Conjunto de fixação p/ bacias e lavatórios – 

deve conter todos os itens necessários a fixação 

de bacias e lavatórios constantes nesta 

solicitação. 

Und. 20    

34 

Curva de PVC 90º soldável – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 020mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 100    

35 

Curva de PVC 90º soldável – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 025mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 120    

36 

Curva de PVC 90º soldável – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 032mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 50    

37 

Curva de PVC 90º soldável – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 050mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

40    

38 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

100    

39 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-

Und. 

100    
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NBR 5688; 

40 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

10    

41 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

50    

42 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

40    

43 

Curva de PVC soldável 90° – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

40    

44 

Engate branco – deve ser flexível com aletas e 

niple ½ polegada; deve ter duas extremidades 

com buchas cônicas e anéis deslizantes, 

permitindo encurtamento e proporcionando 

uma instalação sem torção; diâmetro 40cm. 

Und. 

100    

45 

Espude de ligação p/ vaso sanitário – deve 

fazer a vedação entre o duto de ligação e a 

bacia sanitária p/ evitar vazamento; deve ser 

fabricado em PVC branco. 

Und. 50    

46 
Fita veda rosca – deve ser apresentada em rolo 

de 18mm/ 50m. 
Rolo 100    

47 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 100mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

140    

48 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 150mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

100    

59 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 200mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

25    

50 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 40mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

40    

51 
Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

Und. 
60    
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bitola: 50mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

52 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter medida da 

bitola: 75mm; e deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

50    

53 

Joelho de PVC soldável – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

20mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

200    

54 

Joelho de PVC soldável – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

25mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

230    

55 

Joelho de PVC soldável LR – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e 

medida: 20X ½”. 

Und. 

200    

56 

Joelho de PVC soldável LR – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e 

medida: 25X 1”. 

Und. 

200    

57 

Joelho de PVC soldável LR – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve ter tamanho e 

medida: 32X ¾”. 

Und. 

100    

58 
Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e medida: 20X ½”. 

Und. 
100    

59 
Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e medida: 25X ¾” 

Und. 
150    

60 
Luva de PVC LR – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e medida: 32X 1”. 

Und. 
50    

61 
Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter diâmetro: ½” 

Und. 
50    

62 
Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter diâmetro: ¾” 

Und. 
40    

63 
Niple PVC rosca – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter diâmetro: 1” 

Und. 
40    

64 

Parafuso p/ fixação de vaso sanitário – deve ser 

apresentado em par; o acabamento deve ser 

cromado; deve conter bucha e arruela; e 

tamanho 10mm. 

Und. 

150    

65 

Plug PVC rosca – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ser indicado p/ tampar pontas 

perdidas em ligações; deve ter medida de ½”. 

Und. 

40    

66 

Plug PVC rosca – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ser indicado p/ tampar pontas 

perdidas em ligações; deve ter medida de ¾”. 

Und. 

40    

67 
Redução em tubo PVC para esgoto 100 mm 

para 75 mm 

Und. 
50    
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68 
Redução em tubo PVC para esgoto 150 mm 

para 100 mm 

Und. 
50    

69 
Redução em tubo PVC para esgoto 200 mm 

para 150 mm 

Und. 30 
   

70 
Redução em tubo PVC para esgoto 40 mm para 

32 mm 

Und. 30 
   

71 
Redução em tubo PVC para esgoto 50 mm para 

40 mm 

Und. 50 
   

72 
Redução em tubo PVC para esgoto 75 mm para 

50 mm 

Und. 50 
   

73 
Redução em tubo PVC soldável 25 mm para 20 

mm 

Und. 100 
   

74 
Redução em tubo PVC soldável 32 mm para 25 

mm 

Und. 50 
   

75 
Redução em tubo PVC soldável 40 mm para 25 

mm 

Und. 50 
   

76 
Redução em tubo PVC soldável 40 mm para 32 

mm 

Und. 50 
   

77 

Registro esfera – deve ser fabricado em PVC 

rígido soldável; deve ter tamanho: 25mm; deve 

ser na cor marrom; e deve ser capaz de 

interromper ou liberar fluxo de água em redes, 

caso necessite. 

Und. 

50    

78 

Registro esfera – deve ser fabricado em PVC 

rígido soldável; deve ter tamanho: 32mm; deve 

ser na cor marrom; e deve ser capaz de 

interromper ou liberar fluxo de água em redes, 

caso necessite. 

Und. 

40    

79 

Registro esfera – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e medida: 20mm; 

deve ser na cor marrom; e deve ser capaz de 

interromper ou liberar fluxo de água em redes, 

caso necessite. 

Und. 

40    

80 

Registro esfera – deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e medida: 50mm / 1 

½”; deve ser na cor marrom; e deve ser capaz 

de interromper ou liberar fluxo de água em 

redes, caso necessite. 

Und. 

25    

81 

Sifão ajustável duplo – deve ser na cor branca; 

deve ser em PVC resistente; deve ter diâmetro 

tubo: 1.1/2”, comprimento do tubo: 30cm, 

diâmetro entrada: 1.1/2”, e diâmetro saída: 

1.1/2”. 

Und. 

180    

82 

Sifão ajustável p/ pia – deve ser na cor branca; 

deve ser em PVC resistente; deve cumprir as 

exigências da Norma ABNT NBR 14.162, 

possuindo adaptabilidade dimensional, selo 

Und. 

200    
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hídrico e caneca de limpeza; as dimensões 

devem ser 1 ½” x 2” 

83 

Tanque conjugado c/ cuba dupla (tipo 

lavanderia) – deve ter duas cubas; a alvenaria 

deve ser conjugada uma c/ ondulações que 

devem servir como esfregão e a outra redonda; 

e deve ter medidas aproximadas de 1,20 X 

0,60m 

Und. 

40    

84 

Tanque simples c/ cuba única (tipo lavanderia) 

– deve ter apenas uma cuba; a alvenaria deve 

ser simples c/ ondulações que devem servir 

como esfregão; e deve ter medidas 

aproximadas de 0,55 X 0,55m 

Und. 

05    

85 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em 

PVC rígido; deve ter medida da bitola: 100mm; 

e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

200    

86 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em 

PVC rígido; deve ter medida da bitola: 150mm; 

e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

100    

87 Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em 

PVC rígido; deve ter medida da bitola: 200mm; 

e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

50    

88 Anel de vedação P/vaso sanitário. 
Unid. 

50   

89 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em 

PVC rígido; deve ter medida da bitola: 40mm; 

e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

50    

90 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em 

PVC rígido; deve ter medida da bitola: 50mm; 

e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

50    

91 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado em 

PVC rígido; deve ter medida da bitola: 75mm; 

e deve seguir a norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

50    

92 

Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conexão de tubos que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os tipos e padrões 

de obra: residenciais, comerciais e industriais; 

deve ser capaz de suportar pressão de serviço 

até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil 

mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 

20mm 

Und. 

200    

93 

Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conexão de tubos que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os tipos e padrões 

de obra: residenciais, comerciais e industriais; 

Und. 

200    



 

 

 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 
 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 005/2021 – FL. 40 

 

deve ser capaz de suportar pressão de serviço 

até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil 

mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 

25mm 

94 

Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conexão de tubos que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os tipos e padrões 

de obra: residenciais, comerciais e industriais; 

deve ser capaz de suportar pressão de serviço 

até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil 

mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 

32mm 

Und. 

80    

95 

Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conexão de tubos que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os tipos e padrões 

de obra: residenciais, comerciais e industriais; 

deve ser capaz de suportar pressão de serviço 

até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil 

mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 

40mm 

Und. 

50    

96 

Tê de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conexão de tubos que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os tipos e padrões 

de obra: residenciais, comerciais e industriais; 

deve ser capaz de suportar pressão de serviço 

até 75 m.c.a. (até 110mm); deve ter vida útil 

mínima de 50 anos; e a bitola deve ser de: 

50mm 

Und. 

50    

97 

Torneira bica alta p/ lavatório – deve ser na cor 

branca ou cinza; deve ser fabricada em plástico 

ultra resistente e de primeira qualidade; a bitola 

deve ser de ½”. 

Und. 

20    

98 Torneira boia para caixa d’água . Und. 60    

99 

Torneira de VC c/ registro intercambiável – 

deve ter regulagem de nível de água; deve ser 

fabricada em material resistente. 

Und. 

20    

100 

Torneira p/ lavatório simples – deve ser na cor 

branca; deve ser fabricada em plástico ultra 

resistente e de primeira qualidade; a bitola deve 

ser de ½”. 

Und. 

40    

101 

Torneira p/ pia – deve ser fabricada em PVC 

resistente; a bitola deve ser de ½”; deve ser na 

cor branca; 

Und. 

50    

102 

Torneira p/ pia – deve ser fabricada em PVC 

resistente; a bitola deve ser de ¾”; deve ser na 

cor branca; 

Und. 

50    
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103 

Torneira p/ pia – deve ser fabricada em PVC 

resistente; deve medir 18cm; deve ser na cor 

branca e preta; 

Und. 

20    

104 

Torneira plástica p/ jardim – deve ser na cor 

preta; deve ser fabricada em plástico ultra 

resistente e de primeira qualidade; deve ser 

100% vedante e adaptável a cada ambiente e 

possui bico para mangueira; a bitola deve ser 

de ½”. 

Und. 80    

105 

Torneira VC em PVC – deve ser fabricada em 

material resistente; deve ser indicada p/ caixa 

d’água; e ter bitola de ½”. 

Und. 

20    

106 

Torneira VC em PVC – deve ser fabricada em 

material resistente; deve ser indicada p/ caixa 

d’água; e ter bitola de ¾”. 

Und. 

20    

107 

Torneira VC p/ caixa de descarga de embutir – 

deve acompanhar adaptador; deve ser fabricada 

em material resistente. 

Und. 

20    

108 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

100mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

500    

109 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

150mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

400    

110 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

200mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

200    

111 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

40mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

150    

112 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

50mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

150    

113 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve ser fabricado 

em PVC rígido; deve ter medida da bitola: 

75mm; e deve seguir a norma ABNT-NBR 

5688; 

Und. 

100    

114 

Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conduzir água fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de obra: residenciais, 

comerciais e industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 

Und 150    
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110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; 

e a bitola deve ser de: 20mm 

115 

Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conduzir água fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de obra: residenciais, 

comerciais e industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 

110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; 

e a bitola deve ser de: 25mm 

Und. 150    

116 

Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conduzir água fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de obra: residenciais, 

comerciais e industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 

110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; 

e a bitola deve ser de: 32mm 

Und. 50    

117 

Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conduzir água fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de obra: residenciais, 

comerciais e industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 

110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; 

e a bitola deve ser de: 50mm 

Und. 30    

118 

Tubo de PVC soldável – deve ser indicado p/ 

conduzir água fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de obra: residenciais, 

comerciais e industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 75 m.c.a. (até 

110mm); deve ter vida útil mínima de 50 anos; 

e a bitola deve ser de: 75mm 

Und. 20    

119 

Tubo em soldável em 50 mm x 6m deve ser em 

PVC cor marron peso 4,062 kg e deve ter 

tamanho e medidas 50 mm x 6 

Und. 

10    

120 

Tubo em soldável em 60 mm x 6m deve ser em 

PVC cor marron peso 4,062 kg e deve ter 

tamanho e medidas 60 mm x 6 

Und. 

10    

121 

Tubo extensivo universal – deve ser de 

material não aderente a gordura; deve ser 

indicado para instalação de pias, lavatórios e 

tanques; deve ter medidas aproximadas 5 X 5 

X 40cm. 

Und. 20    

122 

Válvula de escoamento uniforme – deve ser 

indicada para instalação de lavatório; deve ser 

fabricada em polipropileno resistente 

(plástico). 

Und. 100    

123 
Válvula de escoamento uniforme – deve ser 

indicada para instalação de pia p/ cozinha; deve 
Und. 100    
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ser fabricada em polipropileno resistente 

(plástico). 

124 
Válvula de escoamento uniforme – p/ pia 

americana Metal 1,1/2. 

Und. 
40    

125 Valvula retenção horizontal 1". Und. 05    

126 Valvula retenção horizontal 1.1/2. Und. 06    

127 Valvula retenção horizontal 1.1/4. Und. 05    

128 

Vedante de PVC p/ torneira – confeccionado 

em PVC e borracha; deve ser ideal para 

torneira de ½”. 

Und. 50    

129 

Vedante de PVC p/ torneira – confeccionado 

em PVC e borracha; deve ser ideal para 

torneira de ¾”. 

Und. 100    

Valor Total: 

 

LOTE: 08. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V.UNIT  V. TOTAL  

01 
Cal comum – deve ser ideal para atividades de 

caiação; deve ser apresentada em SC. c/ 20kg. 
Und. 100    

02 

Cal especial c/ fixador – deve ser ideal para 

atividades de caiação; deve ser apresentada em 

SC. c/ 5 kg. 

Und. 1500    

03 

Corante líquido – deve ser apresentado em 

bisnagas de 50ml; deve ser um corante de alto 

poder de tingimento; deve apresentar-se em 

cores variadas. 

Frc. 150    

04 
Impermeabilizante de lata de 18 L, previne 

fisura e invlitrações, acabamento fosco. 
Und. 10    

05 
Impermeabilizante de 04 kg, previne fisura e 

invlitrações, acabamento fosco. 
Und. 10    

06 Liqui brilho em galão de 3,600 litros. Und. 30    

07 

Lixa p/ ferro n. º 40– deve ser perfeita para o 

lixamento de metais em operações manuais, 

remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, 

preparação para pintura e entre demãos de tinta; 

deve ser flexível, podendo ser usada 

manualmente ou em lixadeiras; 

Und. 50    

08 

Lixa p/ ferro n. º 80– deve ser perfeita para o 

lixamento de metais em operações manuais, 

remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, 

preparação para pintura e entre demãos de tinta; 

deve ser flexível, podendo ser usada 

manualmente ou em lixadeiras; 

Und. 50    
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09 

Lixa p/ massa n. º 100 – deve ser ideal p/ 

preparação das paredes p/ pintura; deve ser 

própria p/ o lixamento da massa corrida, gesso e 

reboco, entre outros; dimensões aproximadas: 

225 x 275 mm; formato retangular. 

Und. 300    

10 

Lixa p/ massa n. º 80 – deve ser ideal p/ 

preparação das paredes p/ pintura; deve ser 

própria p/ o lixamento da massa corrida, gesso e 

reboco, entre outros; dimensões aproximadas: 

225 x 275 mm; formato retangular. 

Und. 800    

11 

Massa corrida – a apresentação deve ser em SC 

c/ 20 kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, nivelar e 

corrigir pequenas imperfeições de alvenaria, 

concreto, etc. 

Und. 300    

12 

Massa corrida acrílica- a apresentação deve ser 

em SC c/ 20 kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, 

nivelar e corrigir pequenas imperfeições de 

alvenaria, concreto, etc. 

Und 100    

13 

Thinner – deve ser indicado para a diluição do 

verniz geral, verniz cristal e tintas ducco; deve 

ser excelente para limpeza dos materiais 

utilizados na pintura; apresentação em galões de 

5 litros 

Gl. 10    

14 

Tinner 900ml, para a diluição do verniz geral, 

verniz cristal e tintas ducco; deve ser excelente 

para limpeza dos materiais utilizados na pintura. 

Und 30    

15 

Tinta Esmalte 900ml, para pintura de janela de 

madeira, chapas de ferro e portões; em cores 

variadas (vermelho, branco gelo, branco neve, 

bege, verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja 

e etc.) 

Und 30    

16 

Tinta esmalte sintético – deve ser indicada p/ 

pintura de janela de madeira, chapas de ferro e 

portões; deve ser apresentada em latas de 3,6 L; 

deve ser apresentada em cores variadas 

(vermelho, branco gelo, branco neve, bege, 

verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.) 

Und. 70    

17 

Tinta látex PVA –deve ser apresentada em latas 

de 18L; deve ser apresentada em cores variadas 

(vermelho, branco gelo, branco neve, bege, 

verde, amarelo, azul, violeta, rosa, laranja e etc.) 

Und. 150    

18 

Tinta p/ Piso – deve ser ideal p/ pintura de piso; 

acabamento fosco; apresentação em galões de 

18 L; deve ter cores variadas. 

Lata. 50    

19 Tinta Verniz 3,6L Und 15    

20 
Tinta Xadrez – deve ser apresentada em 

embalagens de 500gr; deve dispor de cores 
Und. 30    
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variadas. 

21 
Pincel 1¹/²”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 40 

  

22 
Pincel 2”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 30 

  

23 
Pincel 2¹/²”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 30 

  

24 
Pincel 3”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 40 

  

25 
Pincel 4”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 50 

  

26 
Rolo p/ pintura, em espuma 09 cm, cabo 

plástico. 

Unid. 40 
  

27 
Rolo p/ pintura, em espuma 15 cm, cabo 

plástico. 

Unid. 40 
  

28 
Rolo p/ pintura, lã de carneiro 15 cm, cabo 

plástico. 

Unid. 50 
  

29 
Broxa retangular 16,5x5,8cm. Unid. 50 

  

30 
Broxa retangular 19,0x7,6cm. Unid. 50 

  

31 
Rolo p/ pintura, em espuma 23 cm, cabo 

plástico. 

Unid. 40 
  

32 
Rolo p/ pintura, lã de carneiro 23 cm, cabo 

plástico. 

Unid. 60 
  

33 

Tinta Zarcão, anticorrosivo, inseto de chumbo, 

apropriado para metais ferrosos, cor alaranjada, 

em galão com 3,6L 

Und 50    

Valor Total: 

 

LOTE: 09. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT  V.TOTAL  

01 Abraçadeira tipo 1,1/2¨ Und. 30    

02 Abraçadeira tipo d 1¨ Und. 30    

03 Abraçadeira tipo d 3 / 4¨ Und. 30    

04 Alicate universal profissional 8¨ Und. 10    

05 Arstop caixa de embutir kit ar condicionado. Und. 02    

06 Base para relê fotoelétrico Und. 80    

07 Bucha de nylon 10 c/ anel Und. 200    

08 Bucha de nylon fixação 05 c/ anel Und. 50    

09 Bucha de nylon fixação 06 c/ anel Und. 50    

10 Bucha de nylon fixação 08 c/ anel Und. 200    

11 Cabo cobre sólido 750 v 10 mm preto MT 200    

12 Cabo rígido de 10 mm Pça. De 100 mts. PÇ 05    
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13 
Caixa de barramento para distribuição p/ 18 

disjuntores 

Und. 
10    

14 
Caixa de barramento para distribuição p/ 20 

disjuntores 

Und. 
05    

15 Caixa de luz plástica amarela 4 x 2 Und. 200    

16 Caixa de luz plástica amarela 4 x 4 Und. 50    

17 Caixa de luz plástica fmd amarela Und. 50    

18 Caixa padrão Coelba bifásica Und. 10    

19 Caixa padrão Coelba monofásica conj. Und. 10    

20 Caixa padrão Coelba trifásica Und. 10    

21 Caixa para disjuntores Und. 20    

22 
Centrifugo para motor – deve possuir 2 polos; e 

especificação técnica 56 
Und. 05    

23 
Centrifugo para motor – deve possuir 4 polos; e 

especificação técnica 56 
Und. 05    

24 Chave Allen 1 / 8¨ a 9 / 16¨ Und. 02    

25 Chave Allen 1,5 a 10 mm kit c/ 09 peças JG 01    

26 Chave de partida eletromag. 220v trif. 1,5 cv Und. 02    

27 Chave de partida eletromag. 220v trif. 3cv Und. 02    

28 Chave fenda 1 / 4¨ x 8¨ Und. 02    

29 Chave fenda 3/16¨ x 6 Und. 02    

30 Chave inglesa 18¨ Und. 02    

31 Conduite corrugado amarelo 3 / 4¨ MT 300    

32 Conector derivação de perfuração cdp – 120 Und. 30    

33 Conector derivação de perfuração cdp-95 Und. 30    

34 Conector para haste terra 5/8¨ Und. 30    

35 Conjunto de tomada tripolar Und. 54    

36 Conjunto de tomada universal Und. 100    

37 Curva eletroduto rosca 180º 1 / 2¨ Und. 10    

38 Curva eletroduto rosca 180º 1¨ Und. 10    

39 Curva eletroduto rosca 180º 3 / 4¨ Und. 10    

40 Curva eletroduto rosca 90º 1 / 2¨ Und. 10    

41 Curva eletroduto rosca 90º 1¨ Und. 10    

42 Curva eletroduto rosca 90º 3 / 4¨ Und. 10    

43 Curva eletroduto soldável 40 mm Und. 10    

44 

Curva sold. 50mm- deve obedecer as normas da 

NBR 5648 deve ser indicada para fazer 

mudança de direção em ângulo de 90 e deve ter 

dimensões de altura 16,1 cm largura 16,1cm e 

comprimento 3 cm 

Und. 20    

45 
Curva sold. 60mm- deve obedecer as normas da 

NBR 5648 deve ser indicada para fazer 
Und. 20    
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mudança de direção em ângulo de 90 e deve ter 

dimensões de altura 19,4 cm largura 7,6cm e 

comprimento 19,4 cm 

46 Disjuntor nema bipolar de 30 A, 40 A  Und. 40    

47 Disjuntor nema bipolar de 70 A Und. 10    

48 Disjuntor nema tripolar 40 A Und. 10    

59 
Disjuntores nema tripolar de 30 A -50 A e 60 A 

. 

Und. 
30    

50 
Disco de serra mármore p/cerâmica e para 

madeira. 

Und. 
30    

51 Disjuntor nema tripolar de 70 A Und. 10    

52 Disjuntor nema unipolar 15 A Und. 20    

53 Disjuntor nema unipolar 40 A Und. 30    

54 Disjuntor nema unipolar de 30 A Und. 10    

55 Disjuntor nema unipolar de 70 A Und. 10    

56 Fita isolante de 20 Mt. Und. 100    

57 Interruptor externo 01 tecla simples Und. 100    

58 Interruptor externo 02 teclas simples Und. 80    

59 Lâmpada eletrônica 25 w x 127 v Und. 200    

60 Lâmpada eletrônica 40 w x 127 v Und. 200    

61 Lâmpada eletrônica 40 w x 220 v Und. 200    

62 

Luva rosca em PVC, ½ ideal para trabalhos 

elétricos deve ser apresentados em unidades 

individuais 

Und. 

10    

63 

Luva sold. De 50 mm dever ser fabricado em 

PVC resistente deve ter rosca e medir 

50mmx1.1/2 

Und. 

10    

64 

Luva sold. De 60 mm dever ser fabricado em 

PVC resistente deve ter rosca e medir 

60mmx1.1/2 

Und. 

10    

65 Luva vaqueta petroleira PAR 10    

66 Parafuso cabeça chata de 400 Und. 50    

67 Parafuso de 6¨ 6 travado Und. 50    

68 Parafuso p/ poste Und. 30    

69 Parafuso p/ maquina 5/8¨ 300 mm Und. 50    

70 Passa Fio c/ cabo aço 20 mts Und. 02    

71 Pino fêmea colorido 10 A Und. 50    

72 Pino macho colorido 10 A Und. 50    

73 Plafon PVC branco Und. 100    

74 Placa cega Und. 50    

75 Porta lâmpada c/ redução e-27 x e-40 Und. 50    
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76 Porta lâmpada c/ redução e-40 x e-27 Und. 50    

77 Projetor para lâmpadas de 1000 w Und. 10    

78 Projetor para lâmpadas de 400 w e-40 Und. 10    

79 Projetor para lâmpadas de 500 w Und. 10    

80 Quadro chapa 18d 100 A trif. c/ barramento Und. 03    

81 Rack leve 2mm zinc 01 pol Und. 10    

82 Sistema x 01 interruptor simples Und. 100    

83 Sistema x 02 interruptor simples Und. 50    

84 Sistema x 3p para ar condicionado Und. 20    

85 Sistema x caixa sobrepor Und. 20    

86 Sistema x tomada tripolar Und. 50    

87 Sistema x tomada universal Und. 50    

88 Soquete c/ rabicho Und. 50    

89 Soquete pendente – Latão Und. 50    

90 Soquete porta lâmpada e e-40 Und. 50    

91 Conduíte ¾ rolo com 50 m Und. 20    

92 Tomada aparente industrial de 25amp. Und. 05    

93 Tomada aparente industrial de 50amp. Und. 04    

94 Tomada externa p/ ar condicionado Und. 20    

95 Tomada externa redonda Und. 20    

96 

Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve 

atender as determinações da NBR 5598 / 5597; 

deve ser indicado p/ conduzir fios e cabos de 

alta e baixa tensão; medida ¾”; apresentação em 

tubos de 03 m. 

Und. 50    

97 

Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve 

atender as determinações da NBR 5598 / 5597; 

deve ser indicado p/ conduzir fios e cabos de 

alta e baixa tensão; medida 1”; apresentação em 

tubos de 03 m. 

Und. 50    

98 

Tubo eletroduto – deve ser galvanizado; deve 

atender as determinações da NBR 5598 / 5597; 

deve ser indicado p/ conduzir fios e cabos de 

alta e baixa tensão; medida 2”; apresentação em 

tubos de 03 m. 

Und. 50    

99 Tubo eletroduto ROSCA 3 / 4¨. Und. 20    

100 Tubo eletroduto rosca de 1/ 2¨. Und. 20    

101 Tubo eletroduto rosca de 1¨. Und. 15    

 

 

5. Outras Informações: 
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5.1 Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto. 

5.1.1 Os materiais serão solicitados conforme as necessidades da Secretaria de Obras, 

e deverão ser fornecidos em no máximo de 72 (setenta a duas) horas contadas do 

recebimento de cada solicitação; 

 

5.1.2 A empresa vencedora deverá garantir pela qualidade do produto, obrigando-se a 

repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado 

na proposta e responsabilizar-se-á por danos que porventura sejam causados pelo 

fornecimento de produto de má qualidade. 

 

5.2 Condições de pagamento: 

5.2.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem 

Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a 

data do recebimento de cada parcela do produto entregue, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal. 

 

5.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as autorizações 

de fornecimento devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder 

Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será 

aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais 

e/ou Faturas; 

 

5.2.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação; 

 

5.2.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 

de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

6. Obrigação da Contratada 

6.1 Efetuar a entrega dos produtos dentro das especificações e/ou condições 

constantes neste Termo de Referência; 

 

6.2 Executar diretamente o contrato, sem subcontratações ou transferência de 

responsabilidades; 

 

6.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

 

6.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

 
6.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 
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7. Controle e fiscalização da execução do objeto 

7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 

do Município, encarregada de acompanhar a entrega do produto prestando 

esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as 

entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da 

Pasta. 

 

8. Sanções administrativas. 

 

 

I - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou 

atraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração 

poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à 

adjudicatária/contratada as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até 

o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não 

comprovar motivo de força maior ou caso fortuito  

impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que 

venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso, será 

considerado descumprimento total da obrigação assumida.  

 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que 

venha a ser reconhecido pela Administração. 

 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

município de Itapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, 

consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração; 

 

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo 

período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se  a  

CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo 

inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito. 

 

§ 1º As multas referidas serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

 

§ 2º As sanções previstas nas alíneas “b” e “c” poderão ser aplicadas cumulativamente 

com as sanções previstas nas alíneas “d”, e “e”  

 

§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à 

CONTRTADA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 
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15 (quinze) dias corridos, contado a partir da data da notificação do ato de punição, ou, 

ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 

8.666/93. 

 

§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias 

excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, 

fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal 

competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em 

que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

 

§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e 

a ampla defesa. 

 

§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 

30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados. 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

OBJETO: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº. 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

TEL: (xx) 

 

FAX: (xx) 

 

E-mail 
 

 

LOTE: 01. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  MARCA 

01 

Arame - deve ser em aço galvanizado 

N.º 18; deve ser indicado p/ cercas e 

alambrados; deve ser resistente; 

apresentação em rolos de 1Kg. 

Rolo 40      

02 

Arame – deve ser em aço recozido N. 

º 18; deve ser indicado p/ cercas e 

alambrados; deve ser resistente e não 

exige manutenção constante nem 

pintura; deve ser resistente à 

maresias, variações climáticas e 

poluição; apresentação em rolos de 

1Kg. 

Rolo 15      

03 

Arame farpado – deve ser em aço 

galvanizado N. º 18; deve ser 

resistente e durável na contenção de 

animais; deve ter tripla camada de 

zinco p/ garantia de maior resistência 

à corrosão; deve ser de fácil 

manuseio; apresentação em rolo de 

500m. 

Rolo 10      

04 

Basculante – deve ser confeccionado 

em alumínio; com medidas 

aproximadas de 0,60 X 0,60 X 130 

cm; e uma janela articulável. 

Und. 10      

05 

Basculante – deve ser confeccionado 

em alumínio; com medidas 

aproximadas de 60 X 60 cm; e duas 

janelas articuláveis. 

Und. 15      

06 
Cabo para cavador deve ser fabricado 

em madeira de reflorestamento e 
Und. 20      
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medindo aproximadamente 1,50 m de 

comprimento. 

07 

Cabo para enxada deve ser fabricado 

em madeira de reflorestamento e 

medindo aproximadamente 1,50 m de 

comprimento. 

Und. 15      

08 

Cabo para pá deve ser fabricado em 

madeira de reflorestamento e 

medindo aproximadamente 1,50 m de 

comprimento. 

Und. 15      

09 

Cabo para picareta deve ser fabricado 

em madeira de reflorestamento e 

medindo aproximadamente 1,50 m de 

comprimento. 

Und. 10      

10 

Cadeado 20mm – deve ter corpo em 

latão maciço com haste em aço; deve 

acompanhar 2 chaves em latão;haste 

simples/tradicional. 

Und. 15      

11 

Cadeado 30mm – deve ter corpo em 

latão maciço com haste em aço; deve 

acompanhar 2 chaves em latão;haste 

simples/tradicional. 

Und. 15      

12 

Cadeado 40mm – deve ter corpo em 

latão maciço com haste em aço; deve 

acompanhar 2 chaves em latão;haste 

longa. 

Und. 15      

13 

Cadeado 40mm – deve ter corpo em 

latão maciço com haste em aço; deve 

acompanhar 2 chaves em latão;haste 

simples/tradicional. 

Und. 15      

14 

Cadeado 50mm – deve ter corpo em 

latão maciço com haste em aço; deve 

acompanhar 2 chaves em latão;haste 

simples/tradicional. 

Und. 15      

15 

Cola para madeira – deve serguir os 

requisitos mínimos das normas EM-

204 e EM-201; deve ser ideal para 

colagens de MDF, aglomerado, 

artefatos de madeira, couros, papelão, 

cortiça, chapas de fibra, materiais 

porosos em geral, montagem e 

conserto de móveis onde se requeira 

bom desempenho de colagem e um 

acabamento perfeito; apresentação 

em embalagens de 1Kg. 

Und. 10      

16 
Cola para PVC- deve ser ideal para 

colar tubo e qualquer material em 
Und. 50      
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PVC deve ser utilizada em trabalho 

de construção civil e elétricas. Pote 

com 175 g 

17 

Compensado Resinado – deve ser 

composto por camadas de lâminas de 

madeira torneada, sobrepostas e 

coladas com resina fenólica WBP 

100% a prova d’água; a superfície 

deve ser tingida com tinta anelina; 

dimensões aproximadas de 1,10 X 

2,20m e 15mm. 

Und. 20      

18 

Compensado Resinado – deve ser 

composto por camadas de lâminas de 

madeira torneada, sobrepostas e 

coladas com resina fenólica WBP 

100% a prova d’água; a superfície 

deve ser tingida com tinta anelina; 

dimensões aproximadas de 1,10 X 

2,20m e 4mm. 

Und. 40      

19 

Dobradiça cromada – deve ser 

apresentada em cartelas c/ 03 und.; 

tamanho e medidas aproximadas 3 

½”.3”; e composição deve ser em 

aço. 

Und. 50      

20 

Dobradiça de ferro c/ pino reversível 

– deve ser apresentada em cartelas c/ 

01 und.; tamanho 2”; e composição 

deve ser em ferro liso. 

Und. 50      

21 

Dobradiça de ferro c/ pino reversível 

– deve ser apresentada em cartelas c/ 

01 und.; tamanho 3 ½”; e composição 

deve ser em ferro liso. 

Und. 50      

22 

Fechadura de sobrepor p/ portão – 

deve ser confeccionada em latão e 

aço; deve ter pintura eletrostática 

preta; deve ter abertura interna e 

externa com chave; deve vir com 2 

chaves; e deve ter dimensões 

aproximadas 8 x 9 x 15 (cm) e peso 

0,694 (kg). 

Und. 15      

23 

Fechadura externa – deve ter 

fechadura com sistema tetra-chave; 

deve ser confeccionada em bronze 

latonado; tamanho 40; e deve estar de 

acordo com as normas ABNT 14913. 

Und. 10      
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24 

Fechadura simples – as medidas 

aproximadas devem ser 10 x 7 x 23 

(cm) e peso 0,977 (kg); deve ser 

durável e o desing moderno; deve ser 

indicada para embutir. 

Und. 30      

25 

Ferrolho chato – deve ser 

confeccionado em zinco; c/ 

dimensões aproximadas 4” e 100mm; 

Und. 30      

26 Ferrolho roliço para porta/janela Und. 60      

27 

Forro em PVC – ser ideal p/ 

aplicação em ambientes internos; 

deve ser de material reciclável, 

porém, não é reutilizável; cada m² do 

forro deve ser disponibilizado nas 

seguintes dimensões: 20 cm x 8 mm 

x 3 m; deve ter nas cores cinza, 

branco, branco gelo, branco neve; e 

deve possuir excelente resistência 

mecânica e alta proteção como 

isolante acústico. 

M² 2000      

28 

Grampo p/ cerca – deve ser 

galvanizado; dimensões 1 X 9; 

apresentação deve ser em kg e cada 

kg do Produto deve conter 

aproximadamente 194 Grampos. 

Sc. 30      

29 

Inseticida e Fungicida para Madeira e 

Paredes – deve ser ideal para 

combater e proteger madeira seca e 

parede contra a ação de cupim; 

apresentação deve ser em galões de 5 

litros; 

Gl 25      

30 
Lâmina para arco de serra regulável – 

10” 
Und. 20      

31 
Lâmina para arco de serra regulável – 

12” 
Und. 20      

32 

Linha de Nylon Seco – deve ser 

resistente e ter apresentação em rolos 

de 100m 

Rolo 10      

33 

Linha de Nylon Seda – deve ser 

resistente e ter apresentação em rolos 

de 100m 

Rolo 10      

34 

Lona preta – deve ser ideal p/ 

proteção de pisos e outros materiais 

em reformas, telhados, silos 

agrícolas, proteção contra 

deslizamentos e erosões, barrancos, 

barreiras, arrimos e cargas em 

Rolo 5      
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caminhões; a apresentação deve ser 

em rolos de 10 X 100m. 

35 
Parafuso p/ madeira – deve ter a 

cabeça chata; medir 2,5 X 25mm; 
Und. 100      

36 
Parafuso p/ madeira – deve ter a 

cabeça chata; medir 6,1 X 100mm; 
Und. 100      

37 

Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve 

ter a cabeça chata; medir 3,8 X 

30mm; a bucha deve ser de 6mm; 

Und. 100      

38 

Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve 

ter a cabeça chata; medir 4,2 X 

40mm; a bucha deve ser de 7mm; 

Und. 100      

39 

Parafuso p/ madeira c/ bucha – deve 

ter a cabeça chata; medir 4,8 X 

38mm; a bucha deve ser de 8mm; 

Und. 100      

40 

Prego 1,1/4x13, deve ser fabricado 

com cabeça, deve ser acondicionado 

em embalagem de 1 kg, e dever ser 

adequados para construção civil. 

Kg 30      

41 

Prego 2,1/2x10, deve ser fabricado 

com cabeça, deve ser acondicionado 

em embalagem de 1 kg, e dever ser 

adequados para construção civil. 

Kg 100      

42 

Prego 3/4x17, deve ser fabricado com 

cabeça, deve ser acondicionado em 

embalagem de 1 kg, e dever ser 

adequados para construção civil. 

Kg 40      

43 

Prego 3x9, deve ser fabricado com 

cabeça, deve ser acondicionado em 

embalagem de 1 kg, e dever ser 

adequados para construção civil. 

Kg 80      

44 

Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser 

em aço; medidas: 10 X 10 c/ D X C = 

1,5mm X 2,3cm. 

Kg. 30      

45 

Prego p/ madeira c/ cabeça – deve ser 

em aço; medidas: 13 X 18 c/ D X C = 

2,0 mm X 4,1cm. 

Kg. 30      

46 

Prego p/ telha – deve servir p/ fixar 

telhas de fibrocimento, aço, alumínio, 

folha de zinco com espessura até 

5mm e pequenas ondas até 39mm 

sobre estrutura de madeira; tamanho 

18 X 27cm; deve ser galvanizado; e 

cabeça soldada c/ borracha flexível. 

Kg. 40      

47 

Prego p/ telha – deve servir p/ fixar 

telhas de fibrocimento, aço, alumínio, 

folha de zinco com espessura até 

Kg. 30      
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5mm e pequenas ondas até 39mm 

sobre estrutura de madeira; tamanho 

18 X 36cm; deve ser galvanizado; e 

cabeça soldada c/ borracha flexível. 

48 
Prego 10x10 sem cabeça para forro 

PVC. 
Kg 20      

49 

Roda forro em PVC – ser ideal p/ 

aplicação em acabamentos de forro 

PVC; deve ser de material reciclável 

porém, não é reutilizável; 

apresentação em varas de 3m cada; 

deve ter nas cores cinza, branco, 

branco gelo, branco neve; e deve 

possuir excelente resistência 

mecânica e alta proteção como 

isolante acústico. 

Mt 2600      

Valor Total:  

 

LOTE: 02. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT. 
 V. 

TOTAL  
MARCA 

01 

Areia fina – granulometria entre 

0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), 

lavada e isenta de material 

orgânico; deve ser ideal para 

reboco e acabamentos. 

Mt³ 800    

02 

Argamassa – na composição deve 

ter cimento, areia e aditivos; deve 

ser adequada para assentamento de 

piso em ambiente interno; a 

apresentação deve ser em 

embalagens de 20Kg; deve atender 

a norma técnica NBR 13.754. 

Sc. 500    

03 

Bloco de cerâmica – deve conter 

entre 6 a 9 furos e dimensões: 09 x 

19 x 19 cm (L x A x C). 

Und 20000      

04 

Bloco de cerâmica – deve conter 

entre 6 a 9 furos e dimensões: 12 x 

19 x 24 cm (L x A x C). 

Und 10000      

05 

Bloco de cerâmica – deve conter 

entre 6 a 9 furos e dimensões: 09 x 

19 x 29 cm (L x A x C) 

Und. 8000      

06 

Brita 0 ½” – deve ser indicada para 

construção de lajes pré-moldadas e 

construções reforçadas. 

M³ 200      

07 
Brita 1 ¾” – deve ser indicada na 

fabricação de concreto para 
M³ 100      
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qualquer tipo de edificação. 

08 

Cimento CP II Z – 32 – deve ser 

apresentado em sacos de 50Kg e 

deve ser ideal para utilização em 

estruturas de concreto armado, 

pavimentos de concreto, argamassa 

de chapisco, assentamento de 

blocos, revestimento, pisos e 

contrapisos, groutes, concreto 

protendido, pré-moldados e 

artefatos de concreto (blocos, 

pavers, tubos, telhas, vasos e 

outros). 

Sc. 3000    

09 

Estribo – deve ser ideal para 

construção civil e fabricado em 

aço CA-60; formato retangular; 

dimensão aproximada 7 X 17 cm. 

Und. 3000      

10 

Ferro CA 50 – 10mm (3/8”); deve 

ser apresentado em barras de 

aproximadamente 7,40 kg e 12m. 

Barra 30      

11 

Ferro CA 50 – 8mm (5/16”); deve 

ser apresentado em barras de 

aproximadamente 18,93 kg e 12m. 

Barra 50      

12 

Ferro CA 60 – 5mm (3/16”) deve 

ser apresentado em barras de 

aproximadamente 1,84 kg e 12m. 

Barra 100      

13 

Laje pré-moldada de isopor – deve 

ser indicada p/ todos os tipos de 

estrutura e de fácil aplicação. 

M³ 200      

14 

Telha Cumeeira – deve ser ideal p/ 

finalizar 2 panos do telhado; 

medidas aproximadas C X L: 40,4 

X 17,4 cm; o consumo: 3,0 pçs/m 

linear. 

Und. 100      

15 

Telha de cerâmica colonial – deve 

ter canal profundo, com ótima 

vazão de águas pluviais, composto 

por duas partes iguais separadas, 

denominadas: capa e canal; 

medidas aproximadas: 

56x22x18cm. 

Und. 5000      

16 

Telha de Fibrocimento s/ amianto 

5mm – deve ser ondulada; medidas 

aproximadas de 2,44 X 0,50m; 

deve ser fabricada c/ tecnologia 

CRFS (Cimento Reforçado com 

Und. 300      



 

 

 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 
 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 005/2021 – FL. 59 

 

Fios Sintéticos) 

17 

Telha tropical – fabricada em fibro 

cimento; com medidas 

aproximadas de 1,83 X 1,10m. 

Und. 150      

18 

Tijolo maciço de cerâmica 

(rústico) – deve ter medidas 

aproximadas de 5 X 10 X 20 cm (L 

x A x C) 

Und 500      

19 

Treliça TB 8L-8cm-10m-  peça 

especial, produzida com aço CA60 

nervurado em todos os fios de sua 

composição. 12m 

Barra 60      

       

20 

Piso em cerâmica – deve ser tipo 

A; classificação PEI 5; dimensões 

aproximadas 45 X 45 cm. 

M² 800    

21 

Rejunte – deve ser resistente a 

formação de fungos; deve ser tipo 

II conforme NBR 14.992; a 

apresentação deve ser em 

embalagens de 5 Kg.; a 

composição deve conter cimento 

(cinza ou branco), agregados 

minerais, pigmentos inorgânicos, 

polímeros e aditivos químicos não 

tóxicos; deve ser fornecido em 

várias cores (branco, bege, preto, 

grafite, cinza, marrom e palha). 

Sc. 70    

Valor Total:  

 

LOTE: 03. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  MARCA 

01 

Barrote de madeira – deve ser 

em madeira serrada de pinho 

silvestre (Pinus Sylvestris L.); 

acabamento polido, de 7,0x7,0 

cm de seção e até 5 m de 

comprimento; deve servir para 

aplicações estruturais; classe 

resistente C-18, proteção contra 

agentes bióticos que corresponde 

com a classe de penetração P2 (3 

mm nas faces laterais da alvura e 

40 mm no sentido axial). 

Mt 400      

02 
Caibro de madeira – deve ser de 

madeira mista; deve ser 
Mt 1000      
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apresentada em peças de 4 X 

0,05 X 0,05 m (C x E x L). 

03 

Peça de madeira – deve medir 

0,12 X 0,07m; deve ser de 

madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 380      

04 

Peça de madeira – deve medir 

0,12 X 0,08x 3,0 m; deve ser de 

madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Und. 100      

05 

Peça de madeira – deve medir 

0,15 X 0,07m; deve ser de 

madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 200      

06 

Peça de madeira – deve medir 

0,15 X 0,12m; deve ser de 

madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 120      

07 

Peça de madeira – deve medir 

0,20 X 0,07m; deve ser de 

madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 250      

08 

Peça de madeira – deve medir 

0,20 X 0,12m; deve ser de 

madeira resistente, ideal para 

construção civil. 

Mt 100      

09 

Porta almofada deve ser 

fabricada em MDF, deve ser 

medida em torno de 2,10x0,70 e 

deve ser em madeira vermelha. 

Und. 10      

10 

Porta almofada deve ser 

fabricada em MDF, deve ser 

medida em torno de 2,10x0,80 e 

deve ser em madeira vermelha. 

Und. 10      

11 

Ripa – deve ser de madeira 

resistente; apresentação em 

unidades de 3 à 4 m cada, de 

acordo c/ a necessidade. 

Mt 800      

12 

Ripão de madeira – deve ser de 

madeira mista; deve ser 

apresentada em peças de 4 X 

0,05 X 0,05 m (C x E x L). 

Mt 500      

13 

Ripão de madeira de 

reflorestamento devendo medir 

3x4. 

Mt 500      

14 
Tábua de taipa, largura de de 20 

cm e ser fornecida conforme a 
Mt 400      
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necessidade de metros. 

Valor Total:  

 

Lote: 04. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V. TOTAL  MARCA 

01 

Paralelepípedo – deve ser de 

granito de granulação fina ou 

média e com distribuição 

uniforme dos constituintes 

minerais; devem ser passíveis de 

aparelhamento de modo que suas 

faces sejam aproximadamente de 

forma retangular; devem ser 

isentos de “fios”, partes tenras 

(material em desintegração) e 

arestas quebradas, bem como 

apresentar som claro quando 

percutidos com um martelo; 

dimensões aproximadas de (C x 

L x A) 22 X 11,5 X 13 cm e peso 

aproximado de 08 kg. 

Und. 40000    

Valor Total: 

 

LOTE: 05. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT  V.TOTAL  MARCA 

01 Arruela de alumínio Q1 32 Und  40   
 

  

02 

Brocas para madeira ( com ponta 

de metal duro) numeração 

variadas. 

Und 20       

03 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 4,0  5,0 e 6,0 mm 
Und 20       

04 
Brocas para aço ( com ponta de 

metal duro) numeração variadas. 
Und 10       

05 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 10,00 mm 
Und 20       

06 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 12,00 mm 
Und 10       

07 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 7,00 mm 
Und 10       

08 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 8,00 mm 
Und 20       

09 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 9,00 mm 
Und 10       

10 Broca de concreto ( com ponta de Und 05       
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metal duro) nº 20,00 mm longa 

11 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 25,00 mm longa 
Und 05       

12 
Broca de concreto ( com ponta de 

metal duro) nº 30,00 mm longa 
Und 05       

13 Chapa de zinco de 40cm  MT 100      

14 
Chapa Lambril Retangular 300  X 

102 
Und. 60      

15 Disco corte 12 classic  Und 100      

16 Disco corte inox 4  1/2 classic Und 100      

17 Disco corte inox classic 7 Und 150      

18 Dobradiça Gonzo 1  1/4   c/ abas Und. 100      

19 Eletrodo OK 12 6013 2,50mm Kg. 100      

20 
Metalon Galvanizado. 30 X 20 

CH18 
Und 100      

21 
Metalon Galvanizado. 50 X 30 

CH18 
Und 100      

22 Metalon Galvanizado 20x20 CH18 Und 100      

23 

Parafuso auto brocante p/ telha 

12x1 cabeça p/ chave 5/16 

110mm.  Parafuso com vedação.  

Und 7000      

24 Perfil enrijecido  3  CH2 Und 50      

25 Perfil enrijecido  4  CH2 Und 50      

26 Perfil enrigencido 2,5 CHZ und 50      

27 
Roldana V C/ suporte fechado 2  

1/2 
Und 20      

28 
Tela alambrado fio 14; malha 70 

mm, 25 x 1,00 
MT 500      

29 

Tubo de aço – deve ser produzido 

em aço carbono resistente; e 

devem ser apresentados em 

unidades medindo 6m de 

comprimento e 4”. 

Und. 40      

30 Tubo enrigecido 2,5 CHZ Und 40      

31 Tubo galvanizado de 1/2'' Und 20      

32 Tubo galvanizado de 3/4'' Und 20      

33 tubo galvanizado de 4'' Und 20      

34 Tubo Galvanizado. 1  ½  CH14 Und 50      

Valor Total:  

 

LOTE: 06. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT.  V.TOTAL  MARCA 

01 

Alavanca de aço liso – o aço 

deve ser forjado c/ corpo 

sextavado de 25mm; pontas 

Und. 10      
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temperadas: 1 ponta alavanca 

chata e 1 ponta cônica; largura 

da ponta alavanca chata: 66mm; 

comprimento: 72’’ (1,8m) e 

peso aproximado de 8,4 kg. 

02 

Ancinho de ferro – deve ser de 

material galvanizado resistente; 

deve ter 14 dentes; e cabo de 

madeira de reflorestamento com 

medida aproximada de 1,50m. 

Und. 10      

03 

Aparelho pulverizador 20L – 

pulverizador ergonômico com 

tanque simétrico, alavanca 

acionada com a mão direita ou 

esquerda sem uso de 

ferramentas. 

Und 5      

04 

Arco de serra regulável – a 

lâmina deve ser de 12”, 

acabamento cromado, cabo 

ergonômico injetado e deve 

permitir o uso de lâminas de 8, 

10” e 12”. 

Und. 10      

05 
Bico para encher pneu com 

bocal duplo. 
Und 05      

06 

Bota impermeável – deve ser 

ideal para atividades em áreas 

c/ água, impermeabilizando o 

contato com os pés; deve ter 

cano curto; confeccionada em 

policloreto de vinila (VC) 

injetado em uma só peça; e 

várias numerações. 

Par 40      

07 

Bota impermeável – deve ser 

ideal para atividades em áreas 

c/ água, impermeabilizando o 

contato com os pés; deve ter 

cano longo; confeccionada em 

policloreto de vinila (VC) 

injetado em uma só peça; e 

várias numerações. 

Par 40      

08 

Botina de Segurança – para uso 

ocupacional sem abertura e com 

elásticos laterais de ajuste; forro 

interno confortável c/ 

tratamento antimicrobiano; 

biqueira plástica e palmilha de 

montagem não tecido; 

Par 40      
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apresentação em diversos 

tamanhos e cor preta. 

09 

Câmara de ar p/ carrinho 

construtor – a câmara deve ser 

plástica; deve conter pito; deve 

ser ideal para substituição de 

câmaras de pneus de carrinho 

de mão reforçado. (observar as 

especificações do carrinho de 

mão construtor solicitado 

abaixo) 

Und. 80      

10 
Capa de chuva impermeável 

confeccionada em duplo PVC. 
Und 30      

11 
Capacete de segurança em 

diversas cores 
Und. 15      

12 

Carrinho de mão (construtor) 

REFORÇADO – deve ser 

apropriado para uso geral, 

principalmente na construção 

civil, para carregar argamassa 

ou entulhos; a caçamba deve ser 

reforçada e o acabamento c/ 

pintura eletrostática a pó p/ 

maior proteção contra oxidação; 

a roda do pneu deve ser com 

câmara e bucha plástica. 

Und. 40      

13 Cavadeira articulada Und 5      

14 

Cavadeira reta c/ cabo – o corpo 

deve ter 10”; deve ser fabricada 

em aço carbono especial de alta 

qualidade; deve ser temperada 

em todo o corpo da peça, 

proporcionando maior 

resistência e menor desgaste 

durante o uso; a pintura deve 

ser eletrostática a pó; o cabo 

desta ferramenta deve ser 

produzido c/ madeira de origem 

renovável e ter 

aproximadamente 120cm. 

Und. 10      

15 

Chave de fenda – deve ter haste 

niquelada e cromada; cabo em 

polipropileno azul; com ponta 

fosfatizada; a lâmina deve ser 

redonda e resistente; e deve ter 

medidas 3/8 X 10”. 

Und. 05      
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16 

Chave de fenda – deve ter haste 

niquelada e cromada; cabo em 

polipropileno azul; com ponta 

fosfatizada; a lâmina deve ser 

redonda e resistente; e deve ter 

medidas 5/16 X 06”. 

Und. 05      

17 

Chave p/ dobrar ferro – deve ser 

indicada p/ construção civil; a 

medida deve ser 12”; cabeça e 

corpo em aço especial; 

acabamento e pintura de 

qualidade. 

Und. 03      

18 

Colete refletivo jaqueta laranja 

com alta visibilidade para 

proteção do usuário. 

Und 15      

19 

Colher de Pedreiro 12” – deve 

ser reta e ter cabo de madeira; o 

material do corpo deve ser aço 

carbono resistente para maior 

durabilidade. 

Und. 10      

20 

Cone de Sinalização – deve ser 

confeccionado em PVC Rígido; 

medida aproximada de 75 cm 

de altura; deve ser de alta 

resistência com faixas pintadas; 

deve ter apresentações nas cores 

laranja c/ branco e preto c/ 

amarelo; e deve ser ideal para 

sinalização de trânsito, 

estacionamentos, obras e de 

práticas esportivas. 

Und. 20      

21 

Corrente galvanizada – deve ser 

comum com elo curto; deve ser 

resistente; ter diâmetro de 11,0 

e 7/16”; o acabamento deve ser 

galvanizado. 

Kg 10      

22 

Corrente galvanizada – deve ser 

comum com elo curto; deve ser 

resistente; ter diâmetro de 22,0 

e 7/8”; o acabamento deve ser 

galvanizado. 

Kg 10      

23 

Corrente galvanizada – deve ser 

comum com elo curto; deve ser 

resistente; ter diâmetro de 5,0 e 

3/6”; o acabamento deve ser 

galvanizado. 

Kg 10      

24 Desempenadeira Dentada – Und. 10      
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deve ter corpo confeccionado 

em aço inox resistente e medida 

aproximada de 12 X 27cm; os 

dentes e vãos devem ser 

uniformes de 8 mm de 

espaçamento, além de 

compreender lateral e largura da 

ferramenta; apoio em madeira 

de reflorestamento anatômica 

para melhor manuseio; e alça 

em material galvanizado para 

aumento da resistência. 

25 

Desempenadeira Lisa – deve ter 

corpo confeccionado em aço 

inox resistente e medida 

aproximada de 12 X 30cm; 

apoio em madeira de 

reflorestamento anatômica para 

melhor manuseio; e alça em 

material galvanizado para 

aumento da resistência. 

Und. 10      

26 

Disco de madeira- ferramenta 

ideal para desbastes, encaixes, 

cortar e esculpir. 4 polegadas 

disco moedor e cadeia 22 dente 

conjunto da cadeia de corte fino 

para 110/115 rebarbadora. 

Diâmetro 4 

Und 20      

27 

Enxada larga c/ cabo – Enxada 

larga leve com olho de 38 mm, 

deve ser fabricada em aço 

carbono especial de alta 

qualidade; deve ser temperada 

em todo o corpo da peça, 

proporcionando maior 

resistência e menor desgaste 

durante o uso; a pintura deve 

ser eletrostática a pó; o cabo 

desta ferramenta deve ser 

produzido c/ madeira de origem 

renovável medindo 

aproximadamente 130 cm. 

Und. 30      

28 
Escada de alumínio 2 lances, 3 

em 1. ALTURA 5, 40 M. 
Und. 02      

29 

Facão para mato 20” – deve ser 

fabricado em aço carbono 20” 

com fio liso; o cabo deve ser 

Und. 20      
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plástico e ergonômico para 

melhor manuseio; deve ter 

especificações técnicas (C X L 

X A): 630 X 29 X 24mm. 

30 Fio de corte para roçadeira. Und.  40      

31 

Fita anti derrapante – deve ser 

constituída de abrasivos 

artificiais de grãos (quartzo) 

aplicados sobre um filme de 

poliéster; deve ser destinada 

para áreas propensas a riscos de 

acidentes (escadas, rampas e 

pisos escorregadios); e deve ser 

apresentada em rolos de 200m e 

na cor preta. 

Rolo 10      

32 

Fita de sinalização de segurança 

– deve ser ideal para isolamento 

de áreas; tipo zebrada nas cores 

amarela e preta; não deve ser 

adesiva; deve ter dimensões 

aproximadas de 0,1 mm de 

espessura e largura de 7cm; 

apresentação em rolos c/ 200m. 

Rolo 10      

33 

Kit vestimenta para aplicação 

de agrotóxico. Jaleco: gola 

careca, com zíper no patê, com 

ou sem velcro nos ombros para 

afixar o avental, com elásticos 

nos punhos e na cintura para 

ajustes e, alça de cadarço nos 

punhos para ajustes. 

Und 05      

34 

Lápis para marceneiro – deve 

ter mina no formato retangular; 

o traço deve ser escuro; o 

formato ovalado; indicado para 

profissional. 

Und. 10      

35 

Luva de couro, deve ser 

apresentada em pares, deve ser 

apropriada para agricultura 

proporcionado proteção do 

usuário contra agentes 

abrasivos e escoriantes deve ser 

fabricado em couro bovino tipo 

vaqueta, com reforço interno na 

palma e externo entre os dedos 

polegar e indicador e o tamanho 

deve ser único. 

Par 40      
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36 

Luva de látex reforçada – deve 

ser na cor amarela, forrada, 

palma antiderrapante; a 

espessura deve ser de 

aproximadamente 0,60mm; a 

apresentação deve ser em 

tamanhos P/M/G/GG. 

Par 50      

37 

Luva de raspa cano longo – 

deve ser confeccionada em 

raspa de couro, com reforço 

externo em raspa entre o 

polegar e o indicador, com 

reforço interno em raspa na 

palma e face; deve ser indicado 

p/ proteção das mãos do usuário 

contra agentes abrasivos e 

escoriantes. 

Par 20      

38 

Mangueira de Polietileno Preta 

– deve obedecer a norma NTS-

048; deve ser flexível; deve ter 

diâmetro interno de 25mm e 

bitola de ¾”; deve ser ideal para 

aplicação na área hidráulica. 

Mt 300      

39 

Mangueira em PVC atóxica – a 

cor deve ser cristal; a bitola de 

ser de ¼” flexível; deve ter 

esguicho regulável; e dimensão 

aproximada de 1,0mm. 

Mt 300      

40 

Marreta c/ cabo (1Kg) – deve 

ter cabeça forjada e temperada 

em aço carbono especial; cabo 

de madeira envernizado e 

anatômico, sendo de material 

resultante de reflorestamento. 

Und. 05      

41 

Marreta c/ cabo (2Kg) – deve 

ter cabeça forjada e temperada 

em aço carbono especial; cabo 

de madeira envernizado e 

anatômico, sendo de material 

resultante de reflorestamento. 

Und 05      

42 

Marreta de borracha c/ cabo – 

deve ter a cabeça com 4 pol. De 

comprimento, 2 pol. Na área de 

contato e 12 pol. De 

comprimento total com cabo; o 

cabo deve ser de madeira de 

reflorestamento e com formato 

Und. 04      
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anatômico; e deve ser ideal para 

azulejista. 

43 

Máscara respiratória – 

respirador descartável tipo 

semi-facial filtrante; deve ser 

um modelo dobrável com solda 

eletrônica em todo perímetro; 

deve ser confeccionada com 

manta sintética e tratamento 

eletrostático para partículas P1; 

deve ter elásticos p/ fixação e 

ajuste à cabeça do usuário; deve 

ser aplicada p/ proteção das vias 

respiratórias do usuário contra 

poeiras e névoas, classe PFF1; 

deve seguir a Norma ABNT 

NBR 13698/1996. 

Und. 100      

44 
Máscara de solda auto 

escurecimento. 
Und 02      

45 

Óculos de segurança, 

confeccionado em 

policarbonato, com armação e 

visor, lentes transparentes, com 

ângulo de visão de 180°, dotado 

de proteção lateral com 

ventilação e ponte nasal nas 

extremidades das hastes, 

orifício para fixação de cordões, 

possibilitando o uso sobreposto 

a óculos corretivo. 

Und 60      

46 

Pá de bico c/ cabo – deve ser 

fabricada em aço carbono 

especial de alta qualidade; deve 

ser temperada em todo o corpo 

da peça, proporcionando maior 

resistência e menor desgaste 

durante o uso; a pintura deve 

ser eletrostática a pó; o cabo 

desta ferramenta deve ser 

produzido c/ madeira de origem 

renovável e ter 

aproximadamente 71cm. 

Und. 50      

47 

Pé de Cabra Liso – deve ser 

fabricado em aço carbono 

especial de alta qualidade e 

resistência, com espessura de 

¾”, liso, modelado, forjado, 

Und. 03      
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com as duas extremidades 

afiadas, pintado.; deve possuir 

60cm de comprimento e peso: 

1.450 kg. 

48 

Picareta c/ cabo – deve ter 

corpo forjado em aço tratado 

para evitar desgaste e quebra; o 

cabo deve ser de madeira de 

reflorestamento, reforçado e 

anatômico para um trabalho 

mais preciso. 

Und. 20      

49 

Pneu p/ carrinho construtor – 

deve ser indicado p/ carrinho de 

mão construtor reforçado. 

(observar as especificações do 

carrinho de mão construtor 

solicitado acima) 

Und. 50      

50 Podão sem cabo.  Und 10      

51 

Ponteiro n. º 12 – deve ser 

confeccionado em aço 

cromado; deve ter alta 

resistência e qualidade; deve ter 

aproximadamente 35,5 cm e 

¾”. 

Und. 10      

52 

Prumo de Metal para Parede – 

deve ser fabricado em madeira 

de reflorestamento e metal 

resistente; deve ser indicado 

para trabalho de pedreiro 

profissional; e ter peso 

aproximado 500g 

Und. 05      

53 

Régua de Alumínio – deve ser 

ideal para o trabalho de 

pedreiro; e ter medidas entre 0 e 

30 m. 

Und. 10      

54 

Talhadeira em aço cromado – 

deve ter ¾ X 12”; deve ter 

formato chato; e ser ideal para 

trabalhos em superfícies ou 

componentes de dureza inferior 

a suas arestas de corte. 

Und. 05      

55 

Talhadeira em aço cromado – 

deve ter ¾” X 35cm; deve ter 

formato chato; e ser ideal para 

trabalhos em superfícies ou 

componentes de dureza inferior 

a suas arestas de corte. 

Und. 05      
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56 

Torques (turquesa) para 

armador 12” – deve ter corpo 

em aço carbono (ferro) especial 

forjado e temperado; a cabeças 

deve ser robustas e cabos 

longos para melhor 

performance no trabalho; o 

acabamento deve ser com 

pintura eletrostática. 

Und. 03      

57 

Torques (turquesa) para 

armador 14” – deve ter corpo 

em aço carbono (ferro) especial 

forjado e temperado; a cabeças 

deve ser robustas e cabos 

longos para melhor 

performance no trabalho; o 

acabamento deve ser com 

pintura eletrostática. 

Und. 03      

58 

Trena em aço temperado – a fita 

deve ser em aço temperado; 

deve ter graduação em mm e 

polegadas; o corpo deve ser em 

plástico ABS; deve ter trava p/ 

fixar a fita métrica e cinta p/ 

facilitar o transporte; deve ter 

freio duplo; e medida de 5m. 

Und. 10      

Valor Total: 

 

LOTE: 07. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE V. UNIT  V. TOTAL  MARCA 

01 Abraçadeira para tubo 100 mm Und. 50      

02 Abraçadeira para tubo 25 mm Und. 50      

03 Abraçadeira para tubo 50 mm Und. 50      

04 Abraçadeira para tubo 75 mm Und. 50      

05 

Adaptador soldável curto – 

deve ser desenvolvido 

conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em 

PVC, na cor marrom, e 

suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; 

tamanho e medida: 20 X ½”. 

Und. 10      

06 

Adaptador soldável curto – 

deve ser desenvolvido 

conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em 

Und. 10      
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PVC, na cor marrom, e 

suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; 

tamanho e medida: 25 X ¾”. 

07 

Adaptador soldável curto – 

deve ser desenvolvido 

conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em 

PVC, na cor marrom, e 

suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; 

tamanho e medida: 32 X 1”. 

Und. 05      

08 

Adaptador soldável curto – 

deve ser desenvolvido 

conforme norma ABNT NBR 

5648; devem ser fabricados em 

PVC, na cor marrom, e 

suportam até 7,5Kgf/cm² ou 75 

m.c.a. à temperatura de 20°C; 

tamanho e medida: 50 X ½”. 

Und. 10      

09 

Adesivo plástico p/ PVC – deve 

ter apresentação em bisnaga de 

75gr.; deve promover a união 

entre tubos e conexões de PVC 

por meio de soldagem a frio. 

Und. 15      

10 

Assento p/ bacia sanitária – 

deve ter apresentação na cor 

branca; deve ser fabricado em 

polipropileno reforçado e 

acabamento em poliuretano; o 

formato deve ser oval 

retangular e almofadado; deve 

ter dobradiças e parafusos 

plásticos na cor do assento. 

OBS: deve servir na bacia 

sanitária descrita nesta 

solicitação 

Und. 80      

11 

Assento p/ bacia sanitária 

infantil – deve ter apresentação 

na cor branca; deve ser 

fabricado em polipropileno 

reforçado e acabamento em 

poliuretano; o formato deve ser 

oval retangular e almofadado; 

deve ter dobradiças e parafusos 

plásticos na cor do assento. 

OBS: deve servir na bacia 

Und. 20      
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sanitária descrita nesta 

solicitação 

12 

Bacia sanitária c/ caixa 

acoplada – deve ser fabricado 

em louça; deve ter apresentação 

nas cores branca, duna, cinza e 

branco gelo; deve ter duplo 

acionamento; as medidas 

aproximadas devem ser: altura 

76 cm, largura 36,5 cm, 

comprimento 63 cm, e 

capacidade: 3/6 L. 

Und. 15      

13 

Bacia sanitária convencional – a 

saída deve ser vertical; deve ser 

fabricado em louça; dimensões 

aproximadas de 39 X 39cm (L 

X A); a cor deve ser branca. 

Und. 10      

14 

Bacia sanitária convencional 

infantil – a saída deve ser 

vertical; deve ser fabricado em 

louça; Tamanho (AxLxC): 30 x 

31 x 41,5 cm; a cor deve ser 

branca. 

Und. 5      

15 

Bóia fechamento p/ caixa 

acoplada – deve ser um 

mecanismo p/ caixa de descarga 

acoplada, conjunto de 

fechamento. 

Und. 20      

16 

Bolsa p/ ligação de vaso 

sanitário – deve ser fabricado 

em PVC branco; o diâmetro 

deve ser de 1 e ½”; 

Und. 20      

17 

Caixa d’água – deve ser 

fabricada em polietileno c/ 

superfícies internas lisa; deve 

conter tampa; deve ter 

capacidade p/ 1000 litros 

Und. 10      

18 

Caixa d’água – deve ser 

fabricada em polietileno c/ 

superfícies internas lisa; deve 

conter tampa; deve ter 

capacidade p/ 2000 litros 

Und. 5      

19 

Caixa d’água – deve ser 

fabricada em polietileno c/ 

superfícies internas lisa; deve 

conter tampa; deve ter 

capacidade p/ 500 litros 

Und. 5      
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20 

Caixa de descarga c/ engate – 

deve ser certificada pelo 

Programa de Economia de 

Água; deve atender a norma 

NBR 15491; deve ser 

compatível com bacias de 6,8 e 

9 litros, através de regulagem; 

deve ter apresentação na cor 

branca, cinza bege e salmon; e 

deve ter tubo de ligação c/ o 

vaso sanitário, medindo: 1,20m 

e diâmetro de 40mm 

Und. 50      

21 

Caixa sinfonada completa – 

deve ser quadrada c/ sete 

entradas; deve ser em material 

resistente (PVC rígido); 

Dimensões aproximadas das 

bitolas: 100 x 100 x 50; e ralo 

em alumínio. 

Und. 10      

22 

CAP de PVC soldável – deve 

ser fabricado em PVC rígido na 

cor marrom; deve ter tamanho e 

medida: 20mm; e deve ser 

indicado p/ fechamento de 

pontos de espera ou finais de 

rede. 

Und. 50      

23 

CAP de PVC soldável – deve 

ser fabricado em PVC rígido na 

cor marrom; deve ter tamanho e 

medida: 25mm; e deve ser 

indicado p/ fechamento de 

pontos de espera ou finais de 

rede. 

Und. 50      

24 

CAP de PVC soldável – deve 

ser fabricado em PVC rígido na 

cor marrom; deve ter tamanho: 

32mm; e deve ser indicado p/ 

fechamento de pontos de espera 

ou finais de rede. 

Und. 50      

25 CAP pvc para tubo 100 Und. 50      

26 CAP pvc para tubo 20 Und. 30      

27 CAP pvc para tubo 25 Und. 30      

28 CAP pvc para tubo 32 Und. 20      

29 CAP pvc para tubo 40 Und. 30      

30 CAP pvc para tubo 50 Und. 30      

31 CAP pvc para tubo 75 Und. 50      

32 Cola para tubo PVC 850g Und. 30      
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33 

Conjunto de fixação p/ bacias e 

lavatórios – deve conter todos 

os itens necessários a fixação de 

bacias e lavatórios constantes 

nesta solicitação. 

Und. 20      

34 

Curva de PVC 90º soldável – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 020mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 100      

35 

Curva de PVC 90º soldável – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 025mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 120      

36 

Curva de PVC 90º soldável – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 032mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 50      

37 

Curva de PVC 90º soldável – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 050mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

40      

38 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 100mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

100      

39 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 150mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

100      

40 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 200mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

10      

41 

Curva de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 40mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

50      

42 
Curva de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

Und. 
40      
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rígido; deve ter medida da 

bitola: 75mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

43 

Curva de PVC soldável 90° – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 50mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

40      

44 

Engate branco – deve ser 

flexível com aletas e niple ½ 

polegada; deve ter duas 

extremidades com buchas 

cônicas e anéis deslizantes, 

permitindo encurtamento e 

proporcionando uma instalação 

sem torção; diâmetro 40cm. 

Und. 

100      

45 

Espude de ligação p/ vaso 

sanitário – deve fazer a vedação 

entre o duto de ligação e a bacia 

sanitária p/ evitar vazamento; 

deve ser fabricado em PVC 

branco. 

Und. 50      

46 

Fita veda rosca – deve ser 

apresentada em rolo de 18mm/ 

50m. 

Rolo 100      

47 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 100mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

140      

48 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 150mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

100      

59 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 200mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

25      

50 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 40mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

40      

51 
Joelho de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

Und. 
60      
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rígido; deve ter medida da 

bitola: 50mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

52 

Joelho de PVC p/ esgoto 90º - 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter medida da 

bitola: 75mm; e deve seguir a 

norma ABNT-NBR 5688; 

Und. 

50      

53 

Joelho de PVC soldável – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

20mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

200      

54 

Joelho de PVC soldável – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

25mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

230      

55 

Joelho de PVC soldável LR – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e 

medida: 20X ½”. 

Und. 

200      

56 

Joelho de PVC soldável LR – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e 

medida: 25X 1”. 

Und. 

200      

57 

Joelho de PVC soldável LR – 

deve ser fabricado em PVC 

rígido; deve ter tamanho e 

medida: 32X ¾”. 

Und. 

100      

58 

Luva de PVC LR – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter tamanho e medida: 20X ½”. 

Und. 

100      

59 

Luva de PVC LR – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter tamanho e medida: 25X ¾” 

Und. 

150      

60 

Luva de PVC LR – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter tamanho e medida: 32X 1”. 

Und. 

50      

61 

Niple PVC rosca – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter diâmetro: ½” 

Und. 

50      

62 

Niple PVC rosca – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter diâmetro: ¾” 

Und. 

40      

63 
Niple PVC rosca – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

Und. 
40      
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ter diâmetro: 1” 

64 

Parafuso p/ fixação de vaso 

sanitário – deve ser apresentado 

em par; o acabamento deve ser 

cromado; deve conter bucha e 

arruela; e tamanho 10mm. 

Und. 

150      

65 

Plug PVC rosca – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ser indicado p/ tampar pontas 

perdidas em ligações; deve ter 

medida de ½”. 

Und. 

40      

66 

Plug PVC rosca – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ser indicado p/ tampar pontas 

perdidas em ligações; deve ter 

medida de ¾”. 

Und. 

40      

67 
Redução em tubo PVC para 

esgoto 100 mm para 75 mm 

Und. 
50      

68 
Redução em tubo PVC para 

esgoto 150 mm para 100 mm 

Und. 
50      

69 
Redução em tubo PVC para 

esgoto 200 mm para 150 mm 

Und. 30 
     

70 
Redução em tubo PVC para 

esgoto 40 mm para 32 mm 

Und. 30 
     

71 
Redução em tubo PVC para 

esgoto 50 mm para 40 mm 

Und. 50 
     

72 
Redução em tubo PVC para 

esgoto 75 mm para 50 mm 

Und. 50 
     

73 
Redução em tubo PVC soldável 

25 mm para 20 mm 

Und. 100 
     

74 
Redução em tubo PVC soldável 

32 mm para 25 mm 

Und. 50 
     

75 
Redução em tubo PVC soldável 

40 mm para 25 mm 

Und. 50 
     

76 
Redução em tubo PVC soldável 

40 mm para 32 mm 

Und. 50 
     

77 

Registro esfera – deve ser 

fabricado em PVC rígido 

soldável; deve ter tamanho: 

25mm; deve ser na cor marrom; 

e deve ser capaz de interromper 

ou liberar fluxo de água em 

redes, caso necessite. 

Und. 

50      

78 

Registro esfera – deve ser 

fabricado em PVC rígido 

soldável; deve ter tamanho: 

32mm; deve ser na cor marrom; 

Und. 

40      
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e deve ser capaz de interromper 

ou liberar fluxo de água em 

redes, caso necessite. 

79 

Registro esfera – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter tamanho e medida: 20mm; 

deve ser na cor marrom; e deve 

ser capaz de interromper ou 

liberar fluxo de água em redes, 

caso necessite. 

Und. 

40      

80 

Registro esfera – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter tamanho e medida: 50mm / 

1 ½”; deve ser na cor marrom; e 

deve ser capaz de interromper 

ou liberar fluxo de água em 

redes, caso necessite. 

Und. 

25      

81 

Sifão ajustável duplo – deve ser 

na cor branca; deve ser em PVC 

resistente; deve ter diâmetro 

tubo: 1.1/2”, comprimento do 

tubo: 30cm, diâmetro entrada: 

1.1/2”, e diâmetro saída: 1.1/2”. 

Und. 

180      

82 

Sifão ajustável p/ pia – deve ser 

na cor branca; deve ser em PVC 

resistente; deve cumprir as 

exigências da Norma ABNT 

NBR 14.162, possuindo 

adaptabilidade dimensional, 

selo hídrico e caneca de 

limpeza; as dimensões devem 

ser 1 ½” x 2” 

Und. 

200      

83 

Tanque conjugado c/ cuba 

dupla (tipo lavanderia) – deve 

ter duas cubas; a alvenaria deve 

ser conjugada uma c/ 

ondulações que devem servir 

como esfregão e a outra 

redonda; e deve ter medidas 

aproximadas de 1,20 X 0,60m 

Und. 

40      

84 

Tanque simples c/ cuba única 

(tipo lavanderia) – deve ter 

apenas uma cuba; a alvenaria 

deve ser simples c/ ondulações 

que devem servir como 

esfregão; e deve ter medidas 

aproximadas de 0,55 X 0,55m 

Und. 

05      
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85 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter medida da bitola: 100mm; e 

deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

200      

86 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter medida da bitola: 150mm; e 

deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

100      

87 Tê de PVC p/ esgoto – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter medida da bitola: 200mm; e 

deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

50      

88 
Anel de vedação P/vaso 

sanitário. 

Unid. 
50    

89 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter medida da bitola: 40mm; e 

deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

50      

90 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter medida da bitola: 50mm; e 

deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

50      

91 

Tê de PVC p/ esgoto – deve ser 

fabricado em PVC rígido; deve 

ter medida da bitola: 75mm; e 

deve seguir a norma ABNT-

NBR 5688; 

Und. 

50      

92 

Tê de PVC soldável – deve ser 

indicado p/ conexão de tubos 

que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os 

tipos e padrões de obra: 

residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 20mm 

Und. 

200      
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93 

Tê de PVC soldável – deve ser 

indicado p/ conexão de tubos 

que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os 

tipos e padrões de obra: 

residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 25mm 

Und. 

200      

94 

Tê de PVC soldável – deve ser 

indicado p/ conexão de tubos 

que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os 

tipos e padrões de obra: 

residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 32mm 

Und. 

80      

95 

Tê de PVC soldável – deve ser 

indicado p/ conexão de tubos 

que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os 

tipos e padrões de obra: 

residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 40mm 

Und. 

50      

96 

Tê de PVC soldável – deve ser 

indicado p/ conexão de tubos 

que conduzem água fria em 

sistemas prediais, em todos os 

tipos e padrões de obra: 

residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 50mm 

Und. 

50      

97 

Torneira bica alta p/ lavatório – 

deve ser na cor branca ou cinza; 

deve ser fabricada em plástico 

Und. 

20      
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ultra resistente e de primeira 

qualidade; a bitola deve ser de 

½”. 

98 
Torneira boia para caixa d’água 

. 

Und. 
60      

99 

Torneira de VC c/ registro 

intercambiável – deve ter 

regulagem de nível de água; 

deve ser fabricada em material 

resistente. 

Und. 

20      

100 

Torneira p/ lavatório simples – 

deve ser na cor branca; deve ser 

fabricada em plástico ultra 

resistente e de primeira 

qualidade; a bitola deve ser de 

½”. 

Und. 

40      

101 

Torneira p/ pia – deve ser 

fabricada em PVC resistente; a 

bitola deve ser de ½”; deve ser 

na cor branca; 

Und. 

50      

102 

Torneira p/ pia – deve ser 

fabricada em PVC resistente; a 

bitola deve ser de ¾”; deve ser 

na cor branca; 

Und. 

50      

103 

Torneira p/ pia – deve ser 

fabricada em PVC resistente; 

deve medir 18cm; deve ser na 

cor branca e preta; 

Und. 

20      

104 

Torneira plástica p/ jardim – 

deve ser na cor preta; deve ser 

fabricada em plástico ultra 

resistente e de primeira 

qualidade; deve ser 100% 

vedante e adaptável a cada 

ambiente e possui bico para 

mangueira; a bitola deve ser de 

½”. 

Und. 80      

105 

Torneira VC em PVC – deve 

ser fabricada em material 

resistente; deve ser indicada p/ 

caixa d’água; e ter bitola de ½”. 

Und. 

20      

106 

Torneira VC em PVC – deve 

ser fabricada em material 

resistente; deve ser indicada p/ 

caixa d’água; e ter bitola de ¾”. 

Und. 

20      

107 
Torneira VC p/ caixa de 

descarga de embutir – deve 

Und. 
20      
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acompanhar adaptador; deve ser 

fabricada em material 

resistente. 

108 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

100mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

500      

109 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

150mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

400      

110 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

200mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

200      

111 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

40mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

150      

112 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

50mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

150      

113 

Tubo de PVC p/ esgoto – deve 

ser fabricado em PVC rígido; 

deve ter medida da bitola: 

75mm; e deve seguir a norma 

ABNT-NBR 5688; 

Und. 

100      

114 

Tubo de PVC soldável – deve 

ser indicado p/ conduzir água 

fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de 

obra: residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 20mm 

Und 150      

115 

Tubo de PVC soldável – deve 

ser indicado p/ conduzir água 

fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de 

Und. 150      
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obra: residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 25mm 

116 

Tubo de PVC soldável – deve 

ser indicado p/ conduzir água 

fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de 

obra: residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 32mm 

Und. 50      

117 

Tubo de PVC soldável – deve 

ser indicado p/ conduzir água 

fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de 

obra: residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 50mm 

Und. 30      

118 

Tubo de PVC soldável – deve 

ser indicado p/ conduzir água 

fria em sistemas prediais, em 

todos os tipos e padrões de 

obra: residenciais, comerciais e 

industriais; deve ser capaz de 

suportar pressão de serviço até 

75 m.c.a. (até 110mm); deve ter 

vida útil mínima de 50 anos; e a 

bitola deve ser de: 75mm 

Und. 20      

119 

Tubo em soldável em 50 mm x 

6m deve ser em PVC cor 

marron peso 4,062 kg e deve ter 

tamanho e medidas 50 mm x 6 

Und. 

10      

120 

Tubo em soldável em 60 mm x 

6m deve ser em PVC cor 

marron peso 4,062 kg e deve ter 

tamanho e medidas 60 mm x 6 

Und. 

10      

121 

Tubo extensivo universal – 

deve ser de material não 

aderente a gordura; deve ser 

Und. 20      
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indicado para instalação de 

pias, lavatórios e tanques; deve 

ter medidas aproximadas 5 X 5 

X 40cm. 

122 

Válvula de escoamento 

uniforme – deve ser indicada 

para instalação de lavatório; 

deve ser fabricada em 

polipropileno resistente 

(plástico). 

Und. 100      

123 

Válvula de escoamento 

uniforme – deve ser indicada 

para instalação de pia p/ 

cozinha; deve ser fabricada em 

polipropileno resistente 

(plástico). 

Und. 100      

124 

Válvula de escoamento 

uniforme – p/ pia americana 

Metal 1,1/2. 

Und. 

40      

125 Valvula retenção horizontal 1". Und. 05      

126 
Valvula retenção horizontal 

1.1/2. 

Und. 
06      

127 
Valvula retenção horizontal 

1.1/4. 

Und. 
05      

128 

Vedante de PVC p/ torneira – 

confeccionado em PVC e 

borracha; deve ser ideal para 

torneira de ½”. 

Und. 50      

129 

Vedante de PVC p/ torneira – 

confeccionado em PVC e 

borracha; deve ser ideal para 

torneira de ¾”. 

Und. 100      

Valor Total: 

 

LOTE: 08. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V.UNIT  V. TOTAL  MARCA 

01 

Cal comum – deve ser ideal para 

atividades de caiação; deve ser 

apresentada em SC. c/ 20kg. 

Und. 100      

02 

Cal especial c/ fixador – deve ser 

ideal para atividades de caiação; 

deve ser apresentada em SC. c/ 5 

kg. 

Und. 1500      

03 

Corante líquido – deve ser 

apresentado em bisnagas de 50ml; 

deve ser um corante de alto poder 

Frc. 150      
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de tingimento; deve apresentar-se 

em cores variadas. 

04 

Impermeabilizante de lata de 18 L, 

previne fisura e invlitrações, 

acabamento fosco. 

Und. 10      

05 

Impermeabilizante de 04 kg, 

previne fisura e invlitrações, 

acabamento fosco. 

Und. 10      

06 
Liqui brilho em galão de 3,600 

litros. 
Und. 30      

07 

Lixa p/ ferro n. º 40– deve ser 

perfeita para o lixamento de metais 

em operações manuais, remoção de 

tinta e ferrugem, desbaste leve, 

preparação para pintura e entre 

demãos de tinta; deve ser flexível, 

podendo ser usada manualmente ou 

em lixadeiras; 

Und. 50      

08 

Lixa p/ ferro n. º 80– deve ser 

perfeita para o lixamento de metais 

em operações manuais, remoção de 

tinta e ferrugem, desbaste leve, 

preparação para pintura e entre 

demãos de tinta; deve ser flexível, 

podendo ser usada manualmente ou 

em lixadeiras; 

Und. 50      

09 

Lixa p/ massa n. º 100 – deve ser 

ideal p/ preparação das paredes p/ 

pintura; deve ser própria p/ o 

lixamento da massa corrida, gesso e 

reboco, entre outros; dimensões 

aproximadas: 225 x 275 mm; 

formato retangular. 

Und. 300      

10 

Lixa p/ massa n. º 80 – deve ser 

ideal p/ preparação das paredes p/ 

pintura; deve ser própria p/ o 

lixamento da massa corrida, gesso e 

reboco, entre outros; dimensões 

aproximadas: 225 x 275 mm; 

formato retangular. 

Und. 800      

11 

Massa corrida – a apresentação 

deve ser em SC c/ 20 kg.; deve ser 

ideal p/ uniformizar, nivelar e 

corrigir pequenas imperfeições de 

alvenaria, concreto, etc. 

Und. 300      
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12 

Massa corrida acrílica- a 

apresentação deve ser em SC c/ 20 

kg.; deve ser ideal p/ uniformizar, 

nivelar e corrigir pequenas 

imperfeições de alvenaria, concreto, 

etc. 

Und 100      

13 

Thinner – deve ser indicado para a 

diluição do verniz geral, verniz 

cristal e tintas ducco; deve ser 

excelente para limpeza dos 

materiais utilizados na pintura; 

apresentação em galões de 5 litros 

Gl. 10      

14 

Tinner 900ml, para a diluição do 

verniz geral, verniz cristal e tintas 

ducco; deve ser excelente para 

limpeza dos materiais utilizados na 

pintura. 

Und 30      

15 

Tinta Esmalte 900ml, para pintura 

de janela de madeira, chapas de 

ferro e portões; em cores variadas 

(vermelho, branco gelo, branco 

neve, bege, verde, amarelo, azul, 

violeta, rosa, laranja e etc.) 

Und 30      

16 

Tinta esmalte sintético – deve ser 

indicada p/ pintura de janela de 

madeira, chapas de ferro e portões; 

deve ser apresentada em latas de 3,6 

L; deve ser apresentada em cores 

variadas (vermelho, branco gelo, 

branco neve, bege, verde, amarelo, 

azul, violeta, rosa, laranja e etc.) 

Und. 70      

17 

Tinta látex PVA –deve ser 

apresentada em latas de 18L; deve 

ser apresentada em cores variadas 

(vermelho, branco gelo, branco 

neve, bege, verde, amarelo, azul, 

violeta, rosa, laranja e etc.) 

Und. 150      

18 

Tinta p/ Piso – deve ser ideal p/ 

pintura de piso; acabamento fosco; 

apresentação em galões de 18 L; 

deve ter cores variadas. 

Lata. 50      

19 Tinta Verniz 3,6L Und 15      

20 

Tinta Xadrez – deve ser apresentada 

em embalagens de 500gr; deve 

dispor de cores variadas. 

Und. 30      

21 
Pincel 1¹/²”, cerdas gris, cabo 

plástico.  

Unid. 40 
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22 
Pincel 2”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 30 

   

23 
Pincel 2¹/²”, cerdas gris, cabo 

plástico.  

Unid. 30 
   

24 
Pincel 3”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 40 

   

25 
Pincel 4”, cerdas gris, cabo plástico.  Unid. 50 

   

26 
Rolo p/ pintura, em espuma 09 cm, 

cabo plástico. 

Unid. 40 
   

27 
Rolo p/ pintura, em espuma 15 cm, 

cabo plástico. 

Unid. 40 
   

28 
Rolo p/ pintura, lã de carneiro 15 

cm, cabo plástico. 

Unid. 50 
   

29 
Broxa retangular 16,5x5,8cm. Unid. 50 

   

30 
Broxa retangular 19,0x7,6cm. Unid. 50 

   

31 
Rolo p/ pintura, em espuma 23 cm, 

cabo plástico. 

Unid. 40 
   

32 
Rolo p/ pintura, lã de carneiro 23 

cm, cabo plástico. 

Unid. 60 
   

33 

Tinta Zarcão, anticorrosivo, inseto 

de chumbo, apropriado para metais 

ferrosos, cor alaranjada, em galão 

com 3,6L 

Und 50      

Valor Total: 

 

LOTE: 09. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE V. UNIT  V.TOTAL  MARCA 

01 Abraçadeira tipo 1,1/2¨ Und. 30      

02 Abraçadeira tipo d 1¨ Und. 30      

03 Abraçadeira tipo d 3 / 4¨ Und. 30      

04 Alicate universal profissional 8¨ Und. 10      

05 
Arstop caixa de embutir kit ar 

condicionado. 

Und. 
02      

06 Base para relê fotoelétrico Und. 80      

07 Bucha de nylon 10 c/ anel Und. 200      

08 Bucha de nylon fixação 05 c/ anel Und. 50      

09 Bucha de nylon fixação 06 c/ anel Und. 50      

10 Bucha de nylon fixação 08 c/ anel Und. 200      

11 
Cabo cobre sólido 750 v 10 mm 

preto 
MT 200      

12 
Cabo rígido de 10 mm Pça. De 

100 mts. 
PÇ 05      
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13 
Caixa de barramento para 

distribuição p/ 18 disjuntores 

Und. 
10      

14 
Caixa de barramento para 

distribuição p/ 20 disjuntores 

Und. 
05      

15 Caixa de luz plástica amarela 4 x 2 Und. 200      

16 Caixa de luz plástica amarela 4 x 4 Und. 50      

17 Caixa de luz plástica fmd amarela Und. 50      

18 Caixa padrão Coelba bifásica Und. 10      

19 
Caixa padrão Coelba monofásica 

conj. 

Und. 
10      

20 Caixa padrão Coelba trifásica Und. 10      

21 Caixa para disjuntores Und. 20      

22 

Centrifugo para motor – deve 

possuir 2 polos; e especificação 

técnica 56 

Und. 05      

23 

Centrifugo para motor – deve 

possuir 4 polos; e especificação 

técnica 56 

Und. 05      

24 Chave Allen 1 / 8¨ a 9 / 16¨ Und. 02      

25 
Chave Allen 1,5 a 10 mm kit c/ 09 

peças 
JG 01      

26 
Chave de partida eletromag. 220v 

trif. 1,5 cv 

Und. 
02      

27 
Chave de partida eletromag. 220v 

trif. 3cv 

Und. 
02      

28 Chave fenda 1 / 4¨ x 8¨ Und. 02      

29 Chave fenda 3/16¨ x 6 Und. 02      

30 Chave inglesa 18¨ Und. 02      

31 Conduite corrugado amarelo 3 / 4¨ MT 300      

32 
Conector derivação de perfuração 

cdp – 120 
Und. 30      

33 
Conector derivação de perfuração 

cdp-95 

Und. 
30      

34 Conector para haste terra 5/8¨ Und. 30      

35 Conjunto de tomada tripolar Und. 54      

36 Conjunto de tomada universal Und. 100      

37 Curva eletroduto rosca 180º 1 / 2¨ Und. 10      

38 Curva eletroduto rosca 180º 1¨ Und. 10      

39 Curva eletroduto rosca 180º 3 / 4¨ Und. 10      

40 Curva eletroduto rosca 90º 1 / 2¨ Und. 10      

41 Curva eletroduto rosca 90º 1¨ Und. 10      

42 Curva eletroduto rosca 90º 3 / 4¨ Und. 10      

43 Curva eletroduto soldável 40 mm Und. 10      
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44 

Curva sold. 50mm- deve obedecer 

as normas da NBR 5648 deve ser 

indicada para fazer mudança de 

direção em ângulo de 90 e deve ter 

dimensões de altura 16,1 cm 

largura 16,1cm e comprimento 3 

cm 

Und. 20      

45 

Curva sold. 60mm- deve obedecer 

as normas da NBR 5648 deve ser 

indicada para fazer mudança de 

direção em ângulo de 90 e deve ter 

dimensões de altura 19,4 cm 

largura 7,6cm e comprimento 19,4 

cm 

Und. 20      

46 
Disjuntor nema bipolar de 30 A, 

40 A  

Und. 
40      

47 Disjuntor nema bipolar de 70 A Und. 10      

48 Disjuntor nema tripolar 40 A Und. 10      

59 
Disjuntores nema tripolar de 30 A 

-50 A e 60 A . 

Und. 
30      

50 
Disco de serra mármore 

p/cerâmica e para madeira. 

Und. 
30      

51 Disjuntor nema tripolar de 70 A Und. 10      

52 Disjuntor nema unipolar 15 A Und. 20      

53 Disjuntor nema unipolar 40 A Und. 30      

54 Disjuntor nema unipolar de 30 A Und. 10      

55 Disjuntor nema unipolar de 70 A Und. 10      

56 Fita isolante de 20 Mt. Und. 100      

57 
Interruptor externo 01 tecla 

simples 

Und. 
100      

58 
Interruptor externo 02 teclas 

simples 

Und. 
80      

59 Lâmpada eletrônica 25 w x 127 v Und. 200      

60 Lâmpada eletrônica 40 w x 127 v Und. 200      

61 Lâmpada eletrônica 40 w x 220 v Und. 200      

62 

Luva rosca em PVC, ½ ideal para 

trabalhos elétricos deve ser 

apresentados em unidades 

individuais 

Und. 

10      

63 

Luva sold. De 50 mm dever ser 

fabricado em PVC resistente deve 

ter rosca e medir 50mmx1.1/2 

Und. 

10      

64 
Luva sold. De 60 mm dever ser 

fabricado em PVC resistente deve 

Und. 
10      
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ter rosca e medir 60mmx1.1/2 

65 Luva vaqueta petroleira PAR 10      

66 Parafuso cabeça chata de 400 Und. 50      

67 Parafuso de 6¨ 6 travado Und. 50      

68 Parafuso p/ poste Und. 30      

69 Parafuso p/ maquina 5/8¨ 300 mm Und. 50      

70 Passa Fio c/ cabo aço 20 mts Und. 02      

71 Pino fêmea colorido 10 A Und. 50      

72 Pino macho colorido 10 A Und. 50      

73 Plafon PVC branco Und. 100      

74 Placa cega Und. 50      

75 
Porta lâmpada c/ redução e-27 x e-

40 

Und. 
50      

76 
Porta lâmpada c/ redução e-40 x e-

27 

Und. 
50      

77 Projetor para lâmpadas de 1000 w Und. 10      

78 
Projetor para lâmpadas de 400 w 

e-40 

Und. 
10      

79 Projetor para lâmpadas de 500 w Und. 10      

80 
Quadro chapa 18d 100 A trif. c/ 

barramento 

Und. 
03      

81 Rack leve 2mm zinc 01 pol Und. 10      

82 Sistema x 01 interruptor simples Und. 100      

83 Sistema x 02 interruptor simples Und. 50      

84 Sistema x 3p para ar condicionado Und. 20      

85 Sistema x caixa sobrepor Und. 20      

86 Sistema x tomada tripolar Und. 50      

87 Sistema x tomada universal Und. 50      

88 Soquete c/ rabicho Und. 50      

89 Soquete pendente – Latão Und. 50      

90 Soquete porta lâmpada e e-40 Und. 50      

91 Conduíte ¾ rolo com 50 m Und. 20      

92 
Tomada aparente industrial de 

25amp. 

Und. 
05      

93 
Tomada aparente industrial de 

50amp. 

Und. 
04      

94 
Tomada externa p/ ar 

condicionado 

Und. 
20      

95 Tomada externa redonda Und. 20      
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96 

Tubo eletroduto – deve ser 

galvanizado; deve atender as 

determinações da NBR 5598 / 

5597; deve ser indicado p/ 

conduzir fios e cabos de alta e 

baixa tensão; medida ¾”; 

apresentação em tubos de 03 m. 

Und. 50      

97 

Tubo eletroduto – deve ser 

galvanizado; deve atender as 

determinações da NBR 5598 / 

5597; deve ser indicado p/ 

conduzir fios e cabos de alta e 

baixa tensão; medida 1”; 

apresentação em tubos de 03 m. 

Und. 50      

98 

Tubo eletroduto – deve ser 

galvanizado; deve atender as 

determinações da NBR 5598 / 

5597; deve ser indicado p/ 

conduzir fios e cabos de alta e 

baixa tensão; medida 2”; 

apresentação em tubos de 03 m. 

Und. 50      

99 Tubo eletroduto ROSCA 3 / 4¨. Und. 20      

100 Tubo eletroduto rosca de 1/ 2¨. Und. 20      

101 Tubo eletroduto rosca de 1¨. Und. 15      

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$.........(.................................................................................) 

 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos 

materiais. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III - MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Pelo presente instrumento, o município de Itapitanga-Ba, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE 

REGISTRO DE PREÇOS, localizada na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, CEP 45.645-000, Sala de 

Reuniões do Departamento de Licitação, Itapitanga  - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, 

Sr. Clebson Santos Moreira, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, 

de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, publicada no 

DOM nº..........do dia .................., e  Jornal ...., página ......., transcurso o prazo para interposição de recursos 

e a necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas,  doravante denominada(s)  Fornecedor(es), 

firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA 

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

2.1. Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021, conforme tabela (s) abaixo: 

 

NOME DA EMPRESA : ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF Nº........., localizada  no endereço,.......................................,telefone............, neste ato 

representada pelo Sr. ____________________, inscrito no CPF nº _______________, portador do RG nº 

____________, residente e domiciliado ............. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

001  
  

  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do Pregoeiro 

Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04/01/2017 e demais legislações vigentes, 

autorização para fornecimento dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de 

Licitação que faz parte integrante da presente Ata. 

 

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado 

e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação. 
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3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos produtos/materiais, 

objeto deste Pregão. 

 

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a 

realização do fornecimento.  

 

3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o 

caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.  

 

3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 

responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial Registro de Preço 

n° 005/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as 

cláusulas da presente Ata. 

 

3.7. O Município de Itapitanga não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 

ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até 

o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) 

devidamente atestada(s) pelo departamento responsável. 

 

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 

Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para 

conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos 

bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou 

em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias 

à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, 

devidamente regularizada. 

 

4.4.Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

 

4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 

trabalhista válidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
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5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata. 

 

5.2.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado 

no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no 

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados 

de classificação apresentados na Ata do Pregão. 

 

5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

  

6.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 

 

6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 

 

6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não 

aceitar sua(s) justificativa(s); 

 

6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento 

de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 

6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste 

instrumento de registro; 

 

6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
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6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

 

6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) 

de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, 

incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

 

6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a 

Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas 

as razões do pedido. 

 

6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 

comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao 

Registro de Preços. 

 

6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

 

6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão 

Permanente  de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras 

julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.  
 

CLÁUSULA SETÍMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo 

extrato no Diário Oficial do Município. 
 

7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos 

atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 005/2021 
 

7.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro 

Oficial do município. 

 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em 

duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Itapitanga -Bahia, ..... de ............... de 2021. 

 

Clebson Santos Moreira – Pregoeiro Oficial 

(Órgão Gerenciador) 

 

Fornecedor 

(Representante)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _____ / 2021 

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXQUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

ITAPITANGA E DE OUTRO, A EMPRESA 

.................... 

 

O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 

nº. 14.147.482/0001-11, com sede na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, nesta cidade de 

ITAPITANGA, Estado da Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. JOSÉ ROBERTO DOS 

SANTOS TOLENTINO, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade n.º 0837100780 SSP/BA, 

CPF n.º 984.491.095-15, residente e domiciliado a Tv. Santo Antônio, n° 93 Centro, nesta cidade, aqui 

denominada CONTRATANTE, e a doravante aqui denominada CONTRATADA, a empresa 

________________________________, inscrita no CNPJ  sob o nº _____________________, 

localizada / residente e domiciliada na _____________________________________________, neste 

ato representada por ___________________________________, (_____________________), residente 

a __________________________________________________________, Portador da Cédula de 

Identidade N°.: ____________________ e CPF N°.: _____________________, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 

nº 1.506/2017 e demais legislações pertinentes, conforme o  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 005/2021, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente Pregão a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, conforme 

especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I – Especificações/Proposta de Preços, para 

inclusão no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em ___/___/2021, ou com o 

fornecimento total dos produtos, o que ocorrer primeiro. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

UNIDADE 

GESTORA 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................). 

II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o 15º 

dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo 

departamento responsável. 

III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, 

devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos 

quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 

pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

§ 1º  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua 

correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente 

regularizada. 

§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 

§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 

I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, 

dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.  

 

II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 

responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial Registro de 

Preços n° 005/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como 

as cláusulas deste instrumento. 

 
III – O prazo máximo de entrega é de 05 (cinco) dias, em dias úteis a contar do recebimento de cada 

solicitação. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser 

substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da 

obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital. 

 

§1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor 

responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. 

 
§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de 

entregas futuras dos produtos licitados. 

 

§ 3º O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 

devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data 

fixada para a entrega.  
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§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora da 

obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que vier a ter para 

suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento do produtos/materiais. 

 

§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação dos 

serviços. 

 

§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para 

providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste 

edital e de ressarcir á Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste 

instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
DA CONTRATADA: 

 

I  - Constituem obrigações da Contratada: 

 
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento 

emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, 

obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive 

quanto à marca;  

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais. 

e) Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 

f) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

 

§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do 

prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para 

cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do 

contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com 

multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive 

em rescisão unilateral do contrato. 

 

§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi 

apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade 

igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao 

fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, 

devidamente comprovada. 
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§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela 

CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que 

emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo 

anterior.  

 

DA CONTRATANTE: 

 

I - Constituem obrigações da Contratante: 

 

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 

b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste 

contrato; 

c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no 

prazo estabelecido por Lei. 

 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor 

designado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 

 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,  

 

§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 

65, II, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do 

contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou 

cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite de 10 

(dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar motivo de 

força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo 

estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso, será 

considerado descumprimento total da obrigação assumida.  

 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 

total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela 

Administração. 

 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de 
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Itapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que 

causem prejuízo à Administração; 

 

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 

5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se  a  CONTRATADA falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito. 

 

§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

 

§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções 

previstas nas alíneas “b”, e “c”  

 

§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou 

recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 

partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos 

termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93. 

  

§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 

comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

 

§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias 

corridos na entrega da parcela dos materiais  solicitados. 

 

§ 7º Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a 

CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 

CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao 

período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as 

previstas na Lei nº. 8.666/93, e também, pelas normas que regem a Ata de Registro de Preço. 

 

§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

§ 2º  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, 

não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
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Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o 

fornecimento objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 

 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de 

créditos, sempre que possível. 

 

CLÁÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado, 

observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, 

anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 

8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§ 1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

 

§ 2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

 

§ 3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 

§ 4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com 

os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições do Direito Privado. 

 

§ 5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução 

do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à 

CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da 

CONTRATANTE. 

 

§ 6º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS, no 

Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

 

As partes elegem o Foro da C 

idade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

Itapitanga, XXXXXXXXXX de 2021. 

 

MUNICÍPIO DE ITAPITANGA 

Prefeito Municipal 

 (Contratante) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(Contratada) 

 

Testemunhas: 

 

______________________________________ 

Nome: 

CPF.:   

                                          

______________________________________ 

Nome: 

CPF.:                                           
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 

 

 

 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede na 

......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- 

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, nº. ....., residente na rua 

..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto 

ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 , conferindo-lhe, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar  preços e demais 

condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo  como bom, firme e valioso.  

 

 

 

 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 

 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso 

VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes 

das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma. 

 

 

..........................._____de __________________ de  2021. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente 

dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021  

 

Ao Município de Itapitanga  

 

Att. Sr. Pregoeiro: 

 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021  

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ N° __________, 

(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob 

as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 que:  

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP): 

 

(      )  MICROEMPRESA (ME); 

 

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP) 

 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;  

 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

__________________________ 

Nome do Representante legal 
 

 

 

 

 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue oa Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente dos 

envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 

__________________, com sede à _______________________________, representada pelo Senhor 

____________________________, portador do RG nº. ______________ e inscrito no CPF/MF nº. 

___________________,declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por 

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

..........................._____de __________________ de  2021. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL ) 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o numero do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação. 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021, instaurado 

por este município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contrata com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

em de de_______ 

 

 

 

 

________________________ 

Nome do Representante Legal 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o numero do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação. 

 

 


