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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Materiais de   

Construção. 

DATA DE REALIZAÇÃO:24/04/2019. 

HORÁRIO: 09h00. 

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES. 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de 

direito público interno, situada à Rua Fritz Von Lutzow, n.º 217, Centro, Baixo Guandu-ES, inscrita 

no CNPJ n.º 28.842.189/0001-89, na pessoa do seu Pregoeiro Oficial, nomeado através da Portaria 

010/2019 e 02/01/2019, Sr. Sandro Márcio Zamboni, torna público que, com base na Lei Federal 

8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, nas Leis 

Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016, nos Decretos Municipais nº 

5.126/2013 e 5.350/2014, nos Decretos Federais nº 7.892/2013 e 8.250/2014, fará realizar a 

Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS- 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP, do tipo Menor Preço por item, visando o Registro de Preços 

para futuras aquisições parceladas de Materiais de Construção, de acordo com os 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS protocolizado sob o nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 

6.262/2018, devendo os envelopes de Proposta e Documentação serem protocolizados no endereço 

da Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, sito à Rua Francisco Ferreira, nº 40 – Centro, 

CEP: 29.730-000, Baixo Guandu/ES, no setor de protocolo geral, impreterivelmente, até o dia 24 

de abril de 2019, até às 08h30, sendo que os mesmos serão abertos às 09h00 do mesmo dia. O 

Edital poderá ser retirado pelo site: pmbg.es.gov.br, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com, pelo 

tel. (27) 3732-8916 ou dirigindo-se pessoalmente à sala nº 203 da CPL/PMBG/ES, localizada no 

Prédio da Sede da Municipalidade, situada à Rua: Francisco Ferreira, 40, Centro, CEP: 29.730-000, 

Baixo Guandu/ES. 

 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1- Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Materiais de Construção e de 

acordo com as especificações constantes dos anexos VII e VIII, partes integrantes deste Edital, 

para todos os fins legais. 
 

 

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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II - DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 – Somente poderão participar do certame os interessados do ramo da atividade pertinente ao 

objeto da contratação, que estejam enquadradas como ME/MEI/EPP, nos termos das leis 

complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014, 155/2016 e/ou pelo Decreto municipal nº 

5.807/2017 (ME Municipal), que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital, exceto para os Itens: 12, 25, 26, 78, 89, 94, 95, 170, que terão reservados apenas 25% do 

quantitativo total do Item para as ME/MEI/EPP e 75% abertos a todos os tipos de empresas. 

 

2.2 – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/MEI/EPP  

 

Poderão participar da presente licitação, com vantagem a Microempresa, a Empresa de 

Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, tendo em vista o cumprimento do disposto 

nas Leis Complementares n°123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e ainda pelo Decreto 

Municipal nº 5.807/2017 (ME Municipal). 

  

2.2.1- Nos termos dos Artigos 42 e 43 das Leis Complementares nº 123/2006 e na LC 155/2016, as 

Microempresas, as MEIS e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação da Regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

2.2.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

 

2.2.3- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.2, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da lei 

8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para contratação. 

 

2.2.4- Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 

não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

2.2.5- Ocorrendo o empate, proceder -se- a da seguinte forma: 

 

2.2.5.1 – A ME/MEI/EPP porte melhor classificada poderá apresentar proposta inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor. 

  

2.2.5.2- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

deste edital, serão convocadas as empresas remanescentes; 
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2.2.6- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no item 2.2.4, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

 

2.2.7- Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

2.2.8- A ME/MEI/EPP que desejar usufruir dos benefícios de que tratam as Leis Complementares 

nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016, deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com 

os documentos de Credenciamento a Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP do Anexo 

IX. 

 

2.2.8.1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão 

comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração de Enquadramento arquivado 

na Junta Comercial da Sede ou pela Declaração Simplificada emitida pela Junta Comercial 

da Sede da licitante, facultado ao Pregoeiro, se for o caso, promover diligência com a finalidade de 

comprovar o enquadramento do LICITANTE como ME/MEI/EPP, diante das normas da Lei.  

 

2.2.8.2- O Micro empreendedor Individual (MEI) basta apresentar a ficha de Cadastro de 

Microempreendedor que supre os documentos do item 2.2.8.1. 

 

 

2.3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DAS ME/MEI/EPP 

- Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016: 

 

2.3.1. Poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as exigências deste 

edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 145/2014, enquadradas como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte ou equiparadas;  

 

2.3.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 

licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  

 

2.3.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, no ano 

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).   

 

2.3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,01 (trezentos sessenta mil reais 

e um centavo) e igual ou inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

 

2.3.2.2- MEI- Micro Empreendedor Individual- a pessoa jurídica, inscrita de forma simplificada 

na Secretaria da Receita Federal, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta inferior à 

R$81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais); 

 

2.3.3- Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:  
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a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos - calendários anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações.   

 

2.3.4 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)-estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

b)-estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso; 

c)-estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 

d)- não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

 

2.3.5- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, as seguintes atribuições: 

 

a- coordenar o processo licitatório; 

b- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setores técnicos 

da Municipalidade; 

c- conduzir a sessão pública; 

d- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e- dirigir a etapa de lances; 

f- verificar e julgar as condições de habilitação; 

g- receber, examinar e decidir os recursos do certame, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 
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h- registrar os preços ofertados na Ata de Registro, desde que compatíveis com as condições 

estabelecidas neste edital; 

i-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

j- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 

trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

3.2 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.3 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.3.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.3.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.3.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 

trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

3.4 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.5- Para fins de CREDENCIAMENTO a licitante interessada deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
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3.5.1- Em caso da licitante ser representado por Sócio Administrador ou Proprietário, deverá 

apresentar no Credenciamento: A) A CARTA CREDENCIAL conforme modelo do ANEXO I, 

sem necessidade de reconhecimento de firma em cartório, uma vez que o participante será o próprio 

sócio ou proprietário; B)- a Cópia do Contrato Social, Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual 

ou Comprovante de MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)-  Cópia 

autenticada da Carteira de Identidade ou Documento equivalente do Representante legal (Sócio 

Administrador ou Proprietário) ou a original para ser autenticada no momento da licitação; D)- A 

Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E) a Cópia da 

Declaração de Enquadramento de ME/EPP devidamente arquivada na Junta Comercial da Sede da 

empresa ou a Cópia da Declaração Simplificata emitida pela Junta Comercial; F) A Declaração de 

Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação conforme modelo do Anexo III; 

 

3.5.2- Em caso da licitante ser representada por PROCURADOR, deverá apresentar no 

momento do Credenciamento: A) A CARTA CREDENCIAL, conforme o modelo do ANEXO I,  

com reconhecimento de firma em Cartório da assinatura do Representante Legal que outorgou a 

representação; B)- A cópia do Contrato Social ou Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual ou 

Comprovante de MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)- A Carteira de 

Identidade do Representante Legal e do Procurador, original ou cópia autenticada em Cartório; D)- 

A Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo IX; E)- A 

Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP devidamente Arquivada na Junta Comercial da 

Sede da empresa licitante ou a Declaração Simplificada emitida pela Junta Comercial da Sede da 

licitante; F) A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação conforme modelo do 

Anexo III;  

 

3.5.3- A CARTA CREDENCIAL não será substitiuída por Procuração com fins Genéricos, 

outorgada ao Procurador, à menos que a Procuração tenha fins específicos para a 

participação em licitações públicas; 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DECLARAÇÃO DE OPÇÃO ME/MEI/EPP E 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de 

Enquadramento ou Opção de ME/MEI/EPP (conforme anexos III e IX ao Edital) deverão ser 

apresentadas FORA dos Envelopes I e II. 

 

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 

todos os dados que identifique a empresa e/ou pessoa física, os seguintes dizeres: 

 

Envelope 1 – Proposta 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SEMOB/BG/ES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

Nome do proponente: 

CNPJ: 
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Envelope 2 – Habilitação 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SEMOB/BG/ES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

Nome do proponente: 

CNPJ: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada e impressa em papel timbrado da proponente redigida em 

língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 

4.3.1 – Quando a proposta não for elaborada em papel timbrado da empresa, deverá conter o 

carimbo do CNPJ da proponente em todas as suas folhas. 

 

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio 

desde que apresentado 24 (vinte quatro) horas antes do horário previsto para entrega da 

documentação e proposta. 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 – PROPOSTA 
 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique o licitante; 
 

5.1.2 - Número dos processos e do Pregão; 
 

5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

modelo de proposta – Anexo II deste Edital. 
 

5.1.4 - Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais 

após a vírgula (R$ X,XX), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, combustível, manutenções, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação. Valor Global em algarismo e por extenso. 
 

5.1.5 - Prazo de validade da proposta – no mínimo 90 (noventa) dias; 

5.1.6- Prazo de vigência da Ata para Registro de Preços: 12 (doze) meses; 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 “HABILITAÇÃO” 
 

O Envelope 2 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
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6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com a última alteração (se houver); 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

6.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.1.2 deste subitem; 

 

6.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

6.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL 

 

6.2.1 – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ), cujo(s) CNAE(s) possibilitem à licitante a fornecer os produtos em licitação, emitido nos 

últimos 90 (noventa) dias; 

 

6.2.2 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, ou cópia do SINTEGRA, pertinente ao seu ramo de atividade ou Sintegra; 

 

6.2.3 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, através de Alvará de Localização ou Licença, ou 

ainda outro documento que demonstre a localização efetiva atualizada da empresa; 

 

6.2.4 – prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda 

Nacional através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  

 

6.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

6.2.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

6.2.7 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 

de Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

6.2.8 – prova de regularidade de débitos trabalhistas inadimplidos, através de Certidão emitida pelo 

TST – Tribunal Superior do Trabalho; 
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6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

6.3.1 – prova de regularidade e inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da Licitante ou pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

 

6.3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

6.4 – OUTRAS DECLARAÇÕES e DOCUMENTOS 

 

6.4.1 - Declaração de que não emprega menor, conforme Anexo V. 

6.4.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, conforme Anexo VI.  

6.4.3 – Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, conforme Anexo IX; 

6.4.4- Declaração de Capacidade Operacional, conforme Anexo X; 

6.4.5- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo XI; 

6.4.6- Declaração Independente de Proposta, conforme Anexo XII; 

6.4.7- Declaração de Cumprimento das Normas Ambientais e Sanitárias, conforme Anexo XIII; 

 

6.5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OU OPERACIONAL: 

 

6.5.1-Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica ou Operacional 

(fornecimento), emitido por entidade pública ou privada, devidamente assinado pelo representante 

legal da entidade, que demonstre que a empresa já forneceu produtos conforme os que a empresa 

estará propondo (interessado) em fornecer no certame licitatório. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2 – No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, de acordo 

com o modelo estabelecido nos Anexos III e IX deste Edital e, em envelopes separados, a proposta 

de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

7.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 

7.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

7.3.3 – Preços que estejam comprovadamente fora dos preços de mercado; 

 

7.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
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7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

7.5.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

7.5.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

 

7.5.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

7.7 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

7.8 - Os lances deverão ser formulados por Item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do 

pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

 

7.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço ofertado. 

 

7.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

 

7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 
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7.15.1 - substituição e apresentação de documentos.  

 

7.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados. 

 

7.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

7.18- A ME/MEI/EPP com Sede do Município de Baixo Guandu, terá a primazia na 

adjudicação da sua proposta, quando o seu preço em relação ao último lance vencedor, estiver 

numa relação a maior de até o máximo de 10% (dez por cento), nos termos da Lei 

Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014, 155/2016 e principalmente do Decreto 

Municipal nº 5.807 de 06/07/2017 (Decreto Municipal das ME/EPP). 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela autoridade competente à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo para homologação. 

 

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

8.5 - O recurso não terá efeito suspensivo; porém, o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6 – A interposição de recurso não prejudicará a adjudicação dos itens que não forem objeto de 

impugnação. 

 

8.7 – A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições dos Decretos 

Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e pelos Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 

5.350/2015. 
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8.8 – A licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preços e deixar de fazê-lo no 

prazo fixado, dela será excluída, independente das sanções nos termos da lei.  

 

8.9 – Colhida a assinatura na Ata de Registro de Preços, o Município providenciará a sua imediata 

publicação no Órgão de Imprensa Oficial e, se for o caso, do ato que promover a exclusão da 

licitante com preços registrados, de que trata o subitem anterior.  

 

IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 - A entrega deverá  ser feita nos locais indicados nas requisições parceladas ou na Ordem de 

Fornecimento emitida pela Municipalidade, correndo às expensas e riscos da empresa vencedora, 

todas as despesas relativas à produção, transportes, carga e descarga. 

 

9.1.1- A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da 

ordem de fornecimento ou requisições parceladas 

 

9.2 - A contratada deverá fornecer os produtos no prazo de validade da Ata para Registro de Preços 

que é de 12 (doze) meses, e ainda de acordo com as exigências contidas neste edital e conforme as 

determinações advindas dos órgãos responsáveis de fiscalização contratual. 

  

9.2.1 - O pagamento da(s) Notas Fiscais/fatura(s) relativo(s) ao fornecimento dos produtos 

contratados ocorrerá em até 30 (trinta) dias do ateste do seu recebimento pelos Gestores ou fiscais 

da contratação, que serão indicados formalmente: 01-Secretaria Municipal de Obras: Sr. 

Maximiliano Cândido dos Santos, atual Secretário Municipal de Obras; 02-ela Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, Sr. Vitor Zandomênego, atual Secretário Municipal de Serviços 

Urbanos e como Gestor desta Secretaria o Sr. Adonias Menegídio da Silva.  

 

9.3 A nota fiscal que for apresentada com erro ou rasura será devolvida à Contratada para 

retificação e nova apresentação. Os produtos só poderão ser recebidos quando das perfeitas 

condições de apresentação da Nota Fiscal. 

 

9.4- O Contratado obriga-se a realizar as suas custas todas as análises que forem solicitadas pelo 

contratante afim de comprovar-se a boa e perfeita qualidade do produto fornecido, cujo laboratório 

será indicado pela Contratante. 

 

9.5- As instalações da Contratada poderão ser visitadas pela Fiscalização da Contratação, para 

verificar se os níveis de salubridade, segurança, higiene, limpeza, entre outros aspectos para o 

objeto em contratação, e se estão sendo mantidos quando do cumprimento da contratação. 

 

9.5.1- As instalações e veículos onde são produzidos, armazenados e transportados os produtos 

deverão atender à todas as normas de estocagem, produção, sanitárias, ambientais, segurança do 

trabalho e às normas Municipais de fiscalização, etc.  

 

9.5.2- Caso as instalações da Contratada não atendam às normas descritas no Item 9.5, a presente 

contratação poderá ser rescindida, sem prejuízos das penalidades cabíveis, assim como a 

Municipalidade comunicará aos órgãos de fiscalização e transparência estadual e federal, quanto ao 

descumprimento e suspensão de licitar e contratar com o poder público. 
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X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas oriundas desta licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias das  

Secretarias solicitantes, quando da efetiva contratação, ou das Secretarias caronas ou das 

Secretarias ou órgãos da estrutura Municipal que aderirem ao Registro de Preços, assim como pelos 

órgãos de outras estruturas de poder, nos termos dos Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 

9.488/2018 e dos Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 5.350/2015. 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

11.1 - O(s) pagamento(s) ao vencedor(es) será(ão) efetuado(s) na Tesouraria da PMBG-ES, contra 

entrega e aceita das Notas Fiscais/Fatura. 

 

11.2 - O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) contra entrega de Nota(s) 

Fiscal/Fatura(s) apresentada(s) quando da entrega do(s) produto(s), devidamente atestada(s) e 

visada(s) pelos Gestores/Fiscais indicados para a Contratação. 

  

11.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou faltando os documentos exigidos                                                                                                                                                                                  

neste EDITAL e por Lei para liquidação e recebimento, as notas fiscais serão devolvidas a 

adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago deverá ser contado a partir 

da nova data da apresentação da nova Nota Fiscal já corrigida. 

 

11.4 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer 

das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

 

11.5 - deverão ser computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos, bem com o 

custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e descarga, correndo tal 

operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa fornecedora. 

 

11.6 - O pagamento será feito, mediante depósito em conta bancária da Contratada. 

 

XII – DOS PREÇOS  

 

12.1 - Os preços serão considerados pelo valor unitário para o Item cotado, expressos em moeda 

corrente, devendo também conter o valor total do Item e global da proposta, mesmo que não sejam 

cotados todos os itens da planilha.  

 

12.2 - Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou 

excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo Mercado. 

 

12.3 - não haverá reajustes de preços durante a vigência da presente contratação, ressalvados os 

casos permitidos em lei. 

 

12.4 - deverão ser computados no preço proposto todos os custos e despesas, assim como de 

tributos e contribuições diretos e indiretos, incidentes sobre os produtos e sobre a venda a ser 

realizada, bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e 

descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

empresa fornecedora. 
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12.5 - O(s) pagamento(s) a CONTRATADA será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da PMBG-ES, de 

acordo com os preços estabelecidos no presente CONTRATO sendo que o prazo mínimo para o 

pagamento é de 30 (trinta) dias, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura e requisições, expedidas pelo 

Órgão Municipal competente. 

 

XIII - DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1 – Os fornecedores dos produtos constantes da Ata de Registro de Preços estarão obrigados a 

celebrar os contratos que poderão advir da presente contratação, nas condições estabelecidas no ato 

convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.  

 

13.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a preferência de 

contratação em igualdade de condições.  

 

13.3 – Para instruir a formalização da contratação, a liquidação e os pagamentos, o fornecedor 

deverá providenciar e encaminhar à Contratante, as certidões negativas para manutenção da 

regularidade da habilitação fiscal, tais como: CND Federal emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, CRF/FGTS emitida pela CEF, Certidão 

de Regularidade Trabalhista-TST, sob pena de a liquidação e os pagamentos não se concretizarem.  

 

13.4 – Fica desde já autorizado, ao(s) Gestor(es) da Contratação, devidamente designados pelas 

Secretarias solicitantes a retirada eletrônica (pela internet) das certidões para manutenção da 

habilitação fiscal da(s) Contratada(s), a fim de instruir mais rapidamente o processo para liquidação 

e pagamento das Notas Fiscais. 

 

13.5 – A homologada, deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer à Secretaria Municipal de Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços ou 

os Contratos oriundos da respectiva Ata de Registro de Preços, ou para retirar os instrumentos 

equivalentes (ordem de fornecimento ou empenho).  

 

XIV - DO PRAZO DE VALIDADE/CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

14.1 – O prazo de validade do presente registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 

do dia útil seguinte à da data de publicação em Resumo da respectiva Ata, no Diário Oficial. 

 

14.2 – O cancelamento deste Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 

em lei. 

 

14.3- A Ata para Registro de Preços oriunda desta licitação, poderá sofrer Adesões por outros 

órgãos da Administração Pública Municipal ou de outras esferas do Poder Público em geral, 

conforme definidos nos Decretos Federais nº 7.892/2013 e 9.488/2018. 

 

14.4- Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços serão estabelecidos nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo inclusive sofrer aditivos para acréscimos de 

prazos, quantitativos e preços. 
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XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1- Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 

sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

 

a) multa compensatória de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 

b) advertência escrita pelo descumprimento das cláusulas editalícias; 

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato por dia de inadimplência, até o limite de 03 (três) dias úteis, caracterizando a 

inexecução parcial; 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando a inexecução total do mesmo; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo da sanção aplicada. 

 

15.2 – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração; 

 

15.3 – As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar ao Município de Baixo Guandu. 

 

15.4 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2 – Os contratos oriundos deste certame serão publicados na Imprensa Oficial. 

 

16.3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na sede da Municipalidade, situada à Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, 

Baixo Guandu/ES, após a celebração do termo de contratação. 

 

16.4 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.  

 

16.4.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 
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16.4.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

16.5 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16.6 – Integram o presente Edital: 

 

Anexo I- Modelo da CREDENCIAL; 

Anexo II- Modelo de Proposta; 

Anexo III- Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital; 

Anexo IV- Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo V- Declaração de que não emprega menor; 

Anexo VI- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à licitação; 

Anexo VII- Especificações dos Produtos; 

Anexo VIII- Termo de Referência; 

Anexo IX- Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP; 

Anexo X- Declaração de Capacidade Operacional para o cumprimento da contratação; 

Anexo XI- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Público Municipal; 

Anexo XII- Declaração Independente de Proposta. 

Anexo XIII- Declaração de Cumprimento das Normas Sanitárias e Ambientais; 

 

16.7 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Baixo Guandu-ES. 

 

16.8 – Naquilo em que for omisso, o presente Edital reger-se-á pelas Leis Federais n.º 8.666/1993 e 

10.520/2002 e suas alterações e, pelas Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 

155/2016, pelos Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018, pelos Decretos 

Municipais nº 5.126/2014 e nº 5.350/2015 e pelo Decreto Municipal n.º 5.807/2017 (Decreto 

Municipal que regulamenta e amplia a exclusividade de ME/MEI/EPP), independente da transcrição 

das normas vigentes. 

 

16.9 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Pregoeiro através do tel.: (27) 

3732-8916, email: pmbglicitar2@hotmail.com e interessados em retirar o edital na sede da 

Municipalidade, poderão dirigir-se à sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua 

Francisco Ferreira, nº 40 – Centro, Baixo Guandu/ES. 

 

16.10- A Ata de Registro de Preços oriunda deste Pregão poderá sofrer adesões por outros órgãos e 

Secretarias da estrutura Municipal ou por outros órgãos da administração pública em geral. 

 

Baixo Guandu- ES, 29 de março de 2019. 

 

 

 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

             Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 

............................( Razão social da Empresa), com sede (endereço  completo da matriz), inscrita no 

CNPJ/MF sob nº  .................. e Inscrição Estadual sob nº ............., neste ato, representada por seu 

sócio-gerente Sr(a).....................portador(a) da cédula de identidade RG nº ...................., e CPF n 

º..................,  nomeia e constitui seu  representante o(a) senhor(a) ................., portador(a) da cédula 

de identidade RG nº................. e CPF nº ...................., a quem confere poderes para representar a 

empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGEITRO DE PREÇOS Nº 

017/2019, instaurado pelo Município de Baixo Guandu - ES, em especial para firmar declarações e 

atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, 

interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais  atos pertinentes ao 

certame acima indicado. 

  

Baixo Guandu/ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Assinatura do responsável legal da licitante 

Carimbo de assinatura 

CPF nº e RG nº. 

Nome da empresa e carimbo de CNPJ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 
ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO Vr. Unit. Vr. Total 

  01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

01 tubo 50 Adesivo PVC 175 gr.   

02 jogos 30 Aduela 0,60 cm x 2,10m x 13 cm.   

03 jogos 100 Aduela 0,70 cm x 2,10m x 13 cm.   

04 jogos 100 Aduela 0,80 cm x 2,10m x 13 cm.   

05 lata 50 Água Rás 05 litros.   

06 jogos 100 Alisar espessura 5,0cm.   

07 Unid. 30 Anel para vedação – vaso.   

08 Unid. 2 Aparador de Grama.   

09 rolo 50 Arame farpado – rolo com 400m.   

10 kg 300 Arame recozido BWG-18.   

11 m³ 300 Areia lavada fina.   

12 m³ 4.000 Areia lavada Grossa.   

13 m³ 300 Areia lavada media.   

14 saco 300 Argamassa AC-1 com 20 Kg.   

15 
Unid. 60 

Banco de concreto arredondado (conforme 

existente em praças). 

  

16 
Unid. 50 

Banco Jardim Madeira Praça Rustico Pé De Ferro 

Francês 1,5m. 

  

17 m² 50 Báscula metálica com vidro canelado.   

18 Unid. 100 Base tomada elétrica dupla.   

19 Unid. 100 Base tomada elétrica simples.   

20 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 10 x 20 x 40cm.   

21 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 15 x 20 x 40cm.   

22 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 20 x 20 x 40cm.   

23 Unid. 500 Bloco de cimento 20 x 20 x 40 canaleta.   

24 

m² 10.000 

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa. 

  

25 Unid. 150.000 Bloquetes de Concreto 10 cm, Octogonal   

26 m³ 200 Brita n° “0”.   

27 m³ 2.000 Brita n° 01.   

28 Unid. 30 Cabo flexível encapado 1,5mm com 100m.   

29 Unid. 50 Cabo flexível encapado 2,5 mm com 100 m.   

30 Unid. 50 Cabo flexível encapado 4,0 mm com 100 m.   

31 Unid. 50 Cabo flexível encapado 6,0 mm com 100 m.   

32 m 1.000 Caibro 6,00 x 4,00 cm.   

33 Unid. 30 Caixa d’agua PVC para 250 litros.   

34 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 500 litros.   

35 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 1.000 litros.   

36 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 2.000 litros.   

37 Unid. 30 Caixa para Descarga simples PVC.   

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=
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38 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x2.   

39 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x4.   

40 Unid. 20 Caixa sifonada PVC 100mm x 0,40cm.   

41 
m 100 

Calha/Canaleta de concreto simples, tipo meia 

cana, D=60 cm, para agua pluvial. 

  

42 

Unid. 30 

Carrinho de mão – carrinho de mão pneu e câmara 

3,25 x 8”, caçamba 22= 75mm, capacidade 60Lts. 

Galvanizada. 

  

43 
Unid. 30 

Cavadeira Articulada com cabo de madeira d 150 

m. 

  

44 Unid. 30 Cavadeira reta cabo de madeira de 1,50 m.   

45 Unid. 30 Chuveiro básico PVC com braço.   

46 Unid. 30 Chuveiro elétrico com braço- ducha.   

47 kg 200 Cimento branco.   

48 saco 2.000 Cimento CPIII 32 50 KG.   

49 
Unid. 2 

Compactador de Solo 78 Kg Honda 5.5HP 6 Meses 

de garantia. 

  

50 m³ 100 Concreto Usinado 15 MPA.   

51 m³ 100 Concreto Usinado 20 MPA.   

52 m³ 100 Concreto Usinado 25 MPA.   

53 rolo 3 Corda de nylon 12 mm com 166m.   

54 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB.   

55 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB.   

56 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB.   

57 Unid. 300 Dobradiça 3” com parafuso.   

58 Unid. 40 Engate PVC 40 cm.   

59 Unid. 30 Enxada com cabo de madeira nº 03.   

60 
Unid. 30 

Enxadão Estreito 2,5 libras com cabo de madeira 

de 1,50 m. 

  

61 
Unid. 2 

Escada de Alumínio com 06 degraus – 

antiderrapante. 

  

62 dz 50 Escoras de eucalipto de 4m.   

63 dz 50 Escoras de eucalipto de 6m.   

64 

Unid. 10 

Extensor telescópio: aço metálico revestido de 

plástico azul com adaptador. Tamanho 030-3000 

mm. Composição: aço – cor azul. Formato: 

extensor. 

  

65 saco 1.000 Extrafilito com 20 Kg.   

66 Unid. 100 Fechadura interna em latão cromado.   

67 Unid. 30 Fita crepe grossa 50x50.   

68 Unid. 30 Foice laranjal com cabo de 1,50m.   

69 
Unid. 2 

Furadeira Impacto 1/2 ReversÍvel 710w Dewalt- 

Dwd502 - MSB. 

  

70 
kg 50 

Grampo para cerca – embalagem de 1 Kg – 

grampo polido para cerca arame farpado 19 x11. 

  

71 Unid. 100 Interruptor 01 sessão simples.   

72 Unid. 100 Interruptor 02 sessão dupla.   

73 
m² 150 

Janela de abrir de madeira com bandeiras, vários 

tamanhos. 

  

74 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 40mm.   

75 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 50mm.   

76 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 100mm.   

77 Unid. 100 Joelho PVC soldável 25mm.   

78 
m² 3.000 

Ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 

20x20cm. 

  

79 Unid. 20.000 Lajota 19x19x09 cm.   

https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
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80 
Unid. 20 

Lavatório médio para banheiro em louça branca 

com coluna. 

  

81 
Unid. 20 

Lavatório médio para banheiro em louça branca 

sem coluna. 

  

82 
Unid. 10 

Linha de Nylon para pedreiro/calceteiro- rolo com 

100 mts. 

  

83 Unid. 100 Lixas de ferro n° 80.   

84 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 60 NORTON.   

85 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 120 NORTON.   

86 Unid. 100 Luva PVC soldável 25mm.   

87 Unid. 10 Mangueira corrugada ¾ com 50m.   

88 
Unid. 2 

Martelete SDS-Plus 820W 2,7 KG GBH 2-24D 

Perfurador Rompedor BOSCH. 

  

89 m 12.000 Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15) cm.   

90 

m 4.000 

Meio fio de Concreto com 12 cm x 15 cm x 30 cm 

e 60 cm de comprimento para obra nova, 

recomposições ou reforma de pavimentação em 

ruas e avenidas da Sede e Distritos do Município, 

inclusive fretes, carga e descarga, batido na obra. 

  

91 

m 4.000 

Meio fio de Pedra com 12 cm x 15 cm x 30 cm e 

60 cm de comprimento para obra nova, 

recomposições e reforma de pavimentação em ruas 

e avenidas da Sede e Distritos do Município, 

inclusive fretes, carga e descarga, batido na obra. 

  

92 Unid. 30 Pá de bico nº 03 com cabo de madeira de 75 cm.   

93 Unid. 30 Parafuso para vaso universal.   

94 

 

Unid. 

 

500.000 

Paralelepípedo de Pedra com 12,5 cm x 20 cm x 12 

cm de altura, padrão de 25,00 m2 por milheiro, 

para obra nova, recomposições e reforma de 

pavimentação em ruas e avenidas da Sede e 

Distritos do Município, inclusive fretes, carga e 

descarga, batido na obra. 

  

95 
Unid. 150.000 

Pavimento intertravado de Concreto 10 cm, Tipo 

holandês ou PVS. 

  

96 m 500 Peça 12 x 6,00cm.   

97 Unid. 10 Pia cozinha tipo fibra 1,60m x 0,60cm.   

98 Unid. 10 Pia cozinha tipo marmorite 1,60m x 0,60cm.   

99 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 95cm.   

100 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 90cm tipo chibanca.   

 

101 Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: látex e acrílico, Formato: 

médio - Cabo: plástico, Cor: laranja - Virola: 

estanhada, Cerda: Gris. 

  

102 

Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: esmalte e óleo, Formato: 

médio - Cabo: plástico, Cor: amarela - Virola: 

estanhada, Cerda: preta. 

  

 

103 

 

m² 

 

1.000 

Piso cerâmico, cinza claro ou branco PEI-5 com 

40x40cm. 

  

 

104 

 

Unid. 

 

30 

Porta madeira almofada 0,60cm x 2,10m, espessura 

3,0cm para pintura. 

  

 

105 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira almofada 0,70cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

 

106 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira almofada 0,80cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

 

107 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira lisa 0,70cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

 

108 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira lisa 0,80cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 
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109 kg 100 Prego 18x21.   

110 kg 100 Prego 19x27.   

111 kg 100 Prego 19x36.   

 

112 

 

kg 

 

100 

Prego telheiro liso com arruela de neopreme 

18x30. 

  

113 Unid. 10 Registro PVC soldável 25mm.   

114 saco 150 Rejunte cinza platino com 5Kg.   

 

115 

 

m² 

 

500 

Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 

15,5 x 15,5cm. 

  

 

116 

 

m² 

 

1.000 

Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 

32 x 57 cm. 

  

 

117 

 

m² 

 

500 

Revestimento de parede diversas cores 10 x 10cm 

– pastilha. 

  

118 m 2.000 Ripão 4 x 2,00cm.   

 

 

 

119 
Unid. 30 

Rolo de lã 23cm – atlas descrição do produto: rolo 

produzido em poliamida tramada em tecido Superior 

capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. 

Reduz o respingamento. Indicação de uso: ideal para fino 

acabamento em superfícies lisas. Use com tinta acrílica, 

látex (PVA) e esmalte. 

  

 

 

120 

 

Unid. 

 

30 

Rolos pelo alto – tamanho: 23cm, Altura da lã: 

18mm , Indicação: pintura em superfícies rugosas e 

semi- rugosas. Rolo de lã sintética com boa 

absorção de tinta e alto custo-benefício. 

  

121 Unid. 2 Serra Circular 190mm 1400W 110V.   

122 
Unid. 2 

Serra Mármore Bosch Titan 1500W GDC150 - 

Azul/Preta - 110V. 

  

123 Unid. 20 Sifão PVC modelo Universal.   

124 Unid. 50 Spud Universal.   

125 m² 300 Tábua de Angelim 2,5cm.   

126 m² 400 Taipa pinus com 2cm.   

127 Unid. 10 Tanque tipo fibra 1,60m x 0,60cm.   

128 Unid. 10 Tanque tipo marmorite 1,60m x 0,60cm.   

129 m² 100 Tela Soldada Q92 Pop 15x15 200x300 4.2.   

130 

rolo 20 

Tela tipo sombrite 70%, em malha tecida de 

sombreamento de alta qualidade. As fibras contêm 

aditivos resistentes aos raios UV, proporcionando 

durabilidade e longa vida útil à malha. Rolo de 50 

metros de comprimento e 3 metros de largura. 

  

131 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 4mm.   

132 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 6mm.   

133 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Azul.   

134 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Branca.   

135 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Azul.   

136 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Branca.   

137 lata 300 Tinta PVA – azul – 18 litros.   

138 lata 300 Tinta PVA – branca – 18 litros.   

139 galão 50 Tinta Esmalte azul celeste – Galão 3,6 litros.   

140 lata 300 Tinta especial PVA branca com 18 litros 2ª linha.   

141 dúzia 30 Toco de eucalipto 12x18x2.20.   

142 dúzia 30 Toco de eucalipto 15x20x3.00.   

143 Unid. 100 Tomada de embutir para caixa 4x2.   

144 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua 3/4 polegada.   

145 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua ½ polegada.   

 

146 Unid. 30 

Torneira plástica cozinha ½ polegada engate 15-

20cm. 
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147 Unid. 10 Trena de 05 metros.   

148 Unid. 10 Trena de 50 metros.   

149 Unid. 2 Trena Laser 40m - GLM 40 Professional.   

150 Unid. 2 Roda Medição GWM 32   

151 Unid. 40 Tubo PVC 40mm com 6,00m.   

152 Unid. 40 Tubo PVC 50mm com 6,00m.   

153 Unid. 40 Tubo PVC 75mm com 6,00m.   

154 Unid. 40 Tubo PVC 100mm com 6,00m.   

155 Unid. 50 Tubo PVC soldável 25mm com 6,00m.   

156 Unid. 30 Tubo PVC para descarga.   

157 Unid. 40 Válvula PVC para lavatório 40cm.   

158 pç 30 Válvula PVC para pia 40mm.   

159 pç 30 Válvula PVC para tanque 40mm.   

160 Unid. 30 Vaso sanitário branco em louça redondo.   

161 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 75mm.   

 

162 
Unid. 500 Aço CA-50 -1/2 com 12 mm. 

  

163 Unid. 600 Aço CA-50 -1/4 com 12 mm.   

164 Unid. 500 Aço CA-50 -3/8 com 12 mm.   

165 Unid. 600 Aço CA-50-5/16 com 12m.   

166 Unid. 1.000 Aço CA-60-4.2 com 12m.   

167 
Unid. 20 

Bandeja plástica para pintura 26 x 19,5 cm, em 

material plástico de alta resistência. 

  

168 Unid. 20 Caixa descarga plástica sobrepor branca 6/9 litros.   

169 
Unid. 80 

Lixa para madeira 22,5x27,5cm gramatura marrom 

150 Norton. 

  

170 m³ 10.000 Pó de pedra.   

171 Unid. 30 Rolo de espuma, para pintura – 9cm.   

172 lata 30 Seladora extra para madeira 900 ml.   

173 lata 30 Verniz Marítimo 3,6 litros brilhante incolor.   

   TOTAL    

  02-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

 

 

 

174 

 

Unid. 

 

42 

Bancos para praça em ripas de madeira maciça 

com pés de ferro fundido, modelo tamanduá, 

pintura em esmalte sintético à 3 demãos,  

comprimento de 150cm, altura total de 70cm, 

altura pés 40 cm, profundidade 33 cm, réguas de 

4,5cm  pintura verniz solar à 3 demãos,  

  

   TOTAL   

  03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕES 
  

175 100 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 150w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso de 15.000 lumes, índice de reprodução 

20% a 39%, vida útil mínima de 32.000 horas, 

temperatura cor 2000 

  

176 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

177 500 Unid. Rele fotoeletrônico Fe-01/nf, carga máxima: 

1000w/ 1200va, faixa de tensão: 220v, frequência: 

50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto 

transitor: sensor de silício, grau de proteção: ip-54, 

relação entre desliga / liga = menor 3,0, consumo: 
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menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com 

aditivo de u.v., chassi: polipropileno com aditivo de 

u.v., anel de vedação: pvc expandido, terminais de 

ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra 

surto de tensão, comutação em zero de tensão 

178 08 Unid. Chave Comando 220V 30A   

179 60 Unid. Fita isolante 19mm x 20m   

180 160 Unid. Base para Relê   

181 600 m Cabo de cobre flexível 1,5mm² c/ isolam. De 750v   

182 200 

 

Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 250w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso mínimo de 28.000 lumes, índice de 

reprodução 20% a 39%, vida útil mínimo de 32.000 

horas, temperatura cor 2000 

  

183 160 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 400w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso 48.000 lumes, índice de reprodução 20% a 

39%, vida útil mínima de 32.000 hs, temp.cor 2000 

  

184 200 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 250w – 

base e-40 – tubular, fluxo luminoso mínimo de 

35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, 

vida útil mínima de 12.000 horas, temp., Cor 5200 

  

185 400 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 400w – 

base e-40 – tubular, fluxo luminoso mínimo de 

35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, 

vida útil mínima de 12.000 hs, temp., Cor 5200 

  

186 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

187 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

188 80 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

189 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

190 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

191 20 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo pintado, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – padrão 

ABNT/PROCEL. 
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192 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

193 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

194 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo 

pintado, perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – 

padrão ABNT/PROCEL    

  

195 100 Unid. Rele fotoeletrônico fe-01/nf, carga máxima: 

1000w/ 1200va, faixa de tensão: 127v, frequência: 

50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto 

transitor: sensor de silício, grau de proteção: ip-54, 

relação entre desliga / liga = menor 3,0, consumo: 

menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com 

aditivo de u.v., chassi: polipropileno com aditivo de 

u.v., anel de vedação: pvc expandido, terminais de 

ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra 

surto de tensão, comutação em zero de tensão 

  

196 300 Unid. 

 

Conector derivação perfurante para cabo 1,5mm. a 

10/ 10 a 70 mm, 4 awg, 2 awg, 1.0 awg, 4.0 awg.  

  

197 80 Unid. Receptáculo/ Soquete porcelana rosca e-40   

   TOTAL    

   TOTAL GLOBAL   

 

Valor por Extenso: R$ _____________(____________________________________________) 

 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos, da abertura da proposta. 

 

Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses; 

 

Declaro estar de acordo e submeter-me a todas as Cláusulas e condições do Edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços n.º 017/2019. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

  

Assinatura do responsável legal da licitante 

Carimbo de assinatura 

CPF nº e RG nº. 

Nome da empresa e carimbo de CNPJ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

 

 

 

 

A (o) ___________________________________________________ por intermédio do seu 

representante ou procurador, declara ao Município de Baixo Guandu-ES que atende a todas as 

condições de habilitação no presente processo licitatório do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 017/2019. 

 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Assinatura do responsável legal da licitante 

Carimbo de assinatura 

CPF nº e RG nº. 

Nome da empresa e carimbo de CNPJ 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 000/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 
 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de 

direito público interno, situada à Rua Fritz Von Lutzow, n.º 217, Centro, Baixo Guandu-ES, inscrita 

no CNPJ n.º 28.842.189/0001-89, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal de Obras, 

MAXIMILIANO CÂNDIDO DOS SANTOS, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do C.P.F. 

n.º -----------------------, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº 017/2019, publicada no Diário Oficial-

DOM do dia ___/___/___, bem como a homologação publicada na Imprensa Oficial no dia 

___/___/___, constante dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.800/2018, 

5.532/2018 e 6.262/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, 

de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo à todas as condições 

previstas no edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pelas Leis Federais n.º 

Lei 8.666/1993, pelos Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e suas alterações e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

 

I – DO OBJETO 
 

1.1- Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Materiais para Construções em 

Geral. 

 

II - REGIME DE EXECUÇÃO 
 

O objeto desta CONTRATAÇÃO será executado em regime de fornecimento por preço 

unitário. 

 

III -  DO PREÇO e DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

3.1 - Os preços dos MATERIAIS são os constantes da proposta de preços final da empresa, 

conforme definido no Anexo II do edital, e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas 

inerentes à compra, a saber:  
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ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO Vr. Unit. Vr. Total 

  01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

01 tubo 50 Adesivo PVC 175 gr.   

02 jogos 30 Aduela 0,60 cm x 2,10m x 13 cm.   

03 jogos 100 Aduela 0,70 cm x 2,10m x 13 cm.   

04 jogos 100 Aduela 0,80 cm x 2,10m x 13 cm.   

05 lata 50 Água Rás 05 litros.   

06 jogos 100 Alisar espessura 5,0cm.   

07 Unid. 30 Anel para vedação – vaso.   

08 Unid. 2 Aparador de Grama.   

09 rolo 50 Arame farpado – rolo com 400m.   

10 kg 300 Arame recozido BWG-18.   

11 m³ 300 Areia lavada fina.   

12 m³ 4.000 Areia lavada Grossa.   

13 m³ 300 Areia lavada media.   

14 saco 300 Argamassa AC-1 com 20 Kg.   

15 
Unid. 60 

Banco de concreto arredondado (conforme 

existente em praças). 

  

16 
Unid. 50 

Banco Jardim Madeira Praça Rustico Pé De Ferro 

Francês 1,5m. 

  

17 m² 50 Báscula metálica com vidro canelado.   

18 Unid. 100 Base tomada elétrica dupla.   

19 Unid. 100 Base tomada elétrica simples.   

20 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 10 x 20 x 40cm.   

21 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 15 x 20 x 40cm.   

22 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 20 x 20 x 40cm.   

23 Unid. 500 Bloco de cimento 20 x 20 x 40 canaleta.   

24 

m² 10.000 

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa. 

  

25 Unid. 150.000 Bloquetes de Concreto 10 cm, Octogonal   

26 m³ 200 Brita n° “0”.   

27 m³ 2.000 Brita n° 01.   

28 Unid. 30 Cabo flexível encapado 1,5mm com 100m.   

29 Unid. 50 Cabo flexível encapado 2,5 mm com 100 m.   

30 Unid. 50 Cabo flexível encapado 4,0 mm com 100 m.   

31 Unid. 50 Cabo flexível encapado 6,0 mm com 100 m.   

32 m 1.000 Caibro 6,00 x 4,00 cm.   

33 Unid. 30 Caixa d’agua PVC para 250 litros.   

34 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 500 litros.   

35 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 1.000 litros.   

36 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 2.000 litros.   

37 Unid. 30 Caixa para Descarga simples PVC.   

38 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x2.   

39 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x4.   

40 Unid. 20 Caixa sifonada PVC 100mm x 0,40cm.   

41 
m 100 

Calha/Canaleta de concreto simples, tipo meia 

cana, D=60 cm, para agua pluvial. 

  

42 

Unid. 30 

Carrinho de mão – carrinho de mão pneu e câmara 

3,25 x 8”, caçamba 22= 75mm, capacidade 60Lts. 

Galvanizada. 

  

43 
Unid. 30 

Cavadeira Articulada com cabo de madeira d 150 

m. 

  

44 Unid. 30 Cavadeira reta cabo de madeira de 1,50 m.   

45 Unid. 30 Chuveiro básico PVC com braço.   

46 Unid. 30 Chuveiro elétrico com braço- ducha.   

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=
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47 kg 200 Cimento branco.   

48 saco 2.000 Cimento CPIII 32 50 KG.   

49 
Unid. 2 

Compactador de Solo 78 Kg Honda 5.5HP 6 Meses 

de garantia. 

  

50 m³ 100 Concreto Usinado 15 MPA.   

51 m³ 100 Concreto Usinado 20 MPA.   

52 m³ 100 Concreto Usinado 25 MPA.   

53 rolo 3 Corda de nylon 12 mm com 166m.   

54 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB.   

55 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB.   

56 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB.   

57 Unid. 300 Dobradiça 3” com parafuso.   

58 Unid. 40 Engate PVC 40 cm.   

59 Unid. 30 Enxada com cabo de madeira nº 03.   

60 
Unid. 30 

Enxadão Estreito 2,5 libras com cabo de madeira 

de 1,50 m. 

  

61 
Unid. 2 

Escada de Alumínio com 06 degraus – 

antiderrapante. 

  

62 dz 50 Escoras de eucalipto de 4m.   

63 dz 50 Escoras de eucalipto de 6m.   

64 

Unid. 10 

Extensor telescópio: aço metálico revestido de 

plástico azul com adaptador. Tamanho 030-3000 

mm. Composição: aço – cor azul. Formato: 

extensor. 

  

65 saco 1.000 Extrafilito com 20 Kg.   

66 Unid. 100 Fechadura interna em latão cromado.   

67 Unid. 30 Fita crepe grossa 50x50.   

68 Unid. 30 Foice laranjal com cabo de 1,50m.   

69 
Unid. 2 

Furadeira Impacto 1/2 ReversÍvel 710w Dewalt- 

Dwd502 - MSB. 

  

70 
kg 50 

Grampo para cerca – embalagem de 1 Kg – 

grampo polido para cerca arame farpado 19 x11. 

  

71 Unid. 100 Interruptor 01 sessão simples.   

72 Unid. 100 Interruptor 02 sessão dupla.   

73 
m² 150 

Janela de abrir de madeira com bandeiras, vários 

tamanhos. 

  

74 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 40mm.   

75 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 50mm.   

76 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 100mm.   

77 Unid. 100 Joelho PVC soldável 25mm.   

78 
m² 3.000 

Ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 

20x20cm. 

  

79 Unid. 20.000 Lajota 19x19x09 cm.   

80 
Unid. 20 

Lavatório médio para banheiro em louça branca 

com coluna. 

  

81 
Unid. 20 

Lavatório médio para banheiro em louça branca 

sem coluna. 

  

82 
Unid. 10 

Linha de Nylon para pedreiro/calceteiro- rolo com 

100 mts. 

  

83 Unid. 100 Lixas de ferro n° 80.   

84 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 60 NORTON.   

85 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 120 NORTON.   

86 Unid. 100 Luva PVC soldável 25mm.   

87 Unid. 10 Mangueira corrugada ¾ com 50m.   

88 
Unid. 2 

Martelete SDS-Plus 820W 2,7 KG GBH 2-24D 

Perfurador Rompedor BOSCH. 

  

https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
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89 m 12.000 Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15) cm.   

90 

m 4.000 

Meio fio de Concreto com 12 cm x 15 cm x 30 cm 

e 60 cm de comprimento para obra nova, 

recomposições ou reforma de pavimentação em 

ruas e avenidas da Sede e Distritos do Município, 

inclusive fretes, carga e descarga, batido na obra. 

  

91 

m 4.000 

Meio fio de Pedra com 12 cm x 15 cm x 30 cm e 

60 cm de comprimento para obra nova, 

recomposições e reforma de pavimentação em ruas 

e avenidas da Sede e Distritos do Município, 

inclusive fretes, carga e descarga, batido na obra. 

  

92 Unid. 30 Pá de bico nº 03 com cabo de madeira de 75 cm.   

93 Unid. 30 Parafuso para vaso universal.   

94 

 

Unid. 

 

500.000 

Paralelepípedo de Pedra com 12,5 cm x 20 cm x 12 

cm de altura, padrão de 25,00 m2 por milheiro, 

para obra nova, recomposições e reforma de 

pavimentação em ruas e avenidas da Sede e 

Distritos do Município, inclusive fretes, carga e 

descarga, batido na obra. 

  

95 
Unid. 150.000 

Pavimento intertravado de Concreto 10 cm, Tipo 

holandês ou PVS. 

  

96 m 500 Peça 12 x 6,00cm.   

97 Unid. 10 Pia cozinha tipo fibra 1,60m x 0,60cm.   

98 Unid. 10 Pia cozinha tipo marmorite 1,60m x 0,60cm.   

99 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 95cm.   

100 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 90cm tipo chibanca.   

 

101 Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: látex e acrílico, Formato: 

médio - Cabo: plástico, Cor: laranja - Virola: 

estanhada, Cerda: Gris. 

  

102 

Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: esmalte e óleo, Formato: 

médio - Cabo: plástico, Cor: amarela - Virola: 

estanhada, Cerda: preta. 

  

 

103 

 

m² 

 

1.000 

Piso cerâmico, cinza claro ou branco PEI-5 com 

40x40cm. 

  

 

104 

 

Unid. 

 

30 

Porta madeira almofada 0,60cm x 2,10m, espessura 

3,0cm para pintura. 

  

 

105 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira almofada 0,70cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

 

106 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira almofada 0,80cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

 

107 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira lisa 0,70cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

 

108 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira lisa 0,80cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

  

109 kg 100 Prego 18x21.   

110 kg 100 Prego 19x27.   

111 kg 100 Prego 19x36.   

 

112 

 

kg 

 

100 

Prego telheiro liso com arruela de neopreme 

18x30. 

  

113 Unid. 10 Registro PVC soldável 25mm.   

114 saco 150 Rejunte cinza platino com 5Kg.   

 

115 

 

m² 

 

500 

Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 

15,5 x 15,5cm. 

  

 

116 

 

m² 

 

1.000 

Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 

32 x 57 cm. 

  

 

117 

 

m² 

 

500 

Revestimento de parede diversas cores 10 x 10cm 

– pastilha. 
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118 m 2.000 Ripão 4 x 2,00cm.   

 

 

 

119 
Unid. 30 

Rolo de lã 23cm – atlas descrição do produto: rolo 

produzido em poliamida tramada em tecido Superior 

capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. 

Reduz o respingamento. Indicação de uso: ideal para fino 

acabamento em superfícies lisas. Use com tinta acrílica, 

látex (PVA) e esmalte. 

  

 

 

120 

 

Unid. 

 

30 

Rolos pelo alto – tamanho: 23cm, Altura da lã: 

18mm , Indicação: pintura em superfícies rugosas e 

semi- rugosas. Rolo de lã sintética com boa 

absorção de tinta e alto custo-benefício. 

  

121 Unid. 2 Serra Circular 190mm 1400W 110V.   

122 
Unid. 2 

Serra Mármore Bosch Titan 1500W GDC150 - 

Azul/Preta - 110V. 

  

123 Unid. 20 Sifão PVC modelo Universal.   

124 Unid. 50 Spud Universal.   

125 m² 300 Tábua de Angelim 2,5cm.   

126 m² 400 Taipa pinus com 2cm.   

127 Unid. 10 Tanque tipo fibra 1,60m x 0,60cm.   

128 Unid. 10 Tanque tipo marmorite 1,60m x 0,60cm.   

129 m² 100 Tela Soldada Q92 Pop 15x15 200x300 4.2.   

130 

rolo 20 

Tela tipo sombrite 70%, em malha tecida de 

sombreamento de alta qualidade. As fibras contêm 

aditivos resistentes aos raios UV, proporcionando 

durabilidade e longa vida útil à malha. Rolo de 50 

metros de comprimento e 3 metros de largura. 

  

131 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 4mm.   

132 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 6mm.   

133 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Azul.   

134 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Branca.   

135 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Azul.   

136 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Branca.   

137 lata 300 Tinta PVA – azul – 18 litros.   

138 lata 300 Tinta PVA – branca – 18 litros.   

139 galão 50 Tinta Esmalte azul celeste – Galão 3,6 litros.   

140 lata 300 Tinta especial PVA branca com 18 litros 2ª linha.   

141 dúzia 30 Toco de eucalipto 12x18x2.20.   

142 dúzia 30 Toco de eucalipto 15x20x3.00.   

143 Unid. 100 Tomada de embutir para caixa 4x2.   

144 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua 3/4 polegada.   

145 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua ½ polegada.   

 

146 Unid. 30 

Torneira plástica cozinha ½ polegada engate 15-

20cm. 

 

  

147 Unid. 10 Trena de 05 metros.   

148 Unid. 10 Trena de 50 metros.   

149 Unid. 2 Trena Laser 40m - GLM 40 Professional.   

150 Unid. 2 Roda Medição GWM 32   

151 Unid. 40 Tubo PVC 40mm com 6,00m.   

152 Unid. 40 Tubo PVC 50mm com 6,00m.   

153 Unid. 40 Tubo PVC 75mm com 6,00m.   

154 Unid. 40 Tubo PVC 100mm com 6,00m.   

155 Unid. 50 Tubo PVC soldável 25mm com 6,00m.   

156 Unid. 30 Tubo PVC para descarga.   

157 Unid. 40 Válvula PVC para lavatório 40cm.   

158 pç 30 Válvula PVC para pia 40mm.   

159 pç 30 Válvula PVC para tanque 40mm.   
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160 Unid. 30 Vaso sanitário branco em louça redondo.   

161 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 75mm.   

 

162 
Unid. 500 Aço CA-50 -1/2 com 12 mm. 

  

163 Unid. 600 Aço CA-50 -1/4 com 12 mm.   

164 Unid. 500 Aço CA-50 -3/8 com 12 mm.   

165 Unid. 600 Aço CA-50-5/16 com 12m.   

166 Unid. 1.000 Aço CA-60-4.2 com 12m.   

167 
Unid. 20 

Bandeja plástica para pintura 26 x 19,5 cm, em 

material plástico de alta resistência. 

  

168 Unid. 20 Caixa descarga plástica sobrepor branca 6/9 litros.   

169 
Unid. 80 

Lixa para madeira 22,5x27,5cm gramatura marrom 

150 Norton. 

  

170 m³ 10.000 Pó de pedra.   

171 Unid. 30 Rolo de espuma, para pintura – 9cm.   

172 lata 30 Seladora extra para madeira 900 ml.   

173 lata 30 Verniz Marítimo 3,6 litros brilhante incolor.   

   TOTAL    

  02-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

 

 

 

174 

 

Unid. 

 

42 

Bancos para praça em ripas de madeira maciça 

com pés de ferro fundido, modelo tamanduá, 

pintura em esmalte sintético à 3 demãos,  

comprimento de 150cm, altura total de 70cm, 

altura pés 40 cm, profundidade 33 cm, réguas de 

4,5cm  pintura verniz solar à 3 demãos,  

  

   TOTAL   

  03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕES 
  

175 100 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 150w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso de 15.000 lumes, índice de reprodução 

20% a 39%, vida útil mínima de 32.000 horas, 

temperatura cor 2000 

  

176 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

177 500 Unid. Rele fotoeletrônico Fe-01/nf, carga máxima: 

1000w/ 1200va, faixa de tensão: 220v, frequência: 

50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto 

transitor: sensor de silício, grau de proteção: ip-54, 

relação entre desliga / liga = menor 3,0, consumo: 

menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com 

aditivo de u.v., chassi: polipropileno com aditivo de 

u.v., anel de vedação: pvc expandido, terminais de 

ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra 

surto de tensão, comutação em zero de tensão 

  

178 08 Unid. Chave Comando 220V 30A   

179 60 Unid. Fita isolante 19mm x 20m   

180 160 Unid. Base para Relê   

181 600 m Cabo de cobre flexível 1,5mm² c/ isolam. De 750v   

182 200 

 

Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 250w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso mínimo de 28.000 lumes, índice de 

reprodução 20% a 39%, vida útil mínimo de 32.000 
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horas, temperatura cor 2000 

183 160 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 400w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso 48.000 lumes, índice de reprodução 20% a 

39%, vida útil mínima de 32.000 hs, temp.cor 2000 

  

184 200 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 250w – 

base e-40 – tubular, fluxo luminoso mínimo de 

35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, 

vida útil mínima de 12.000 horas, temp., Cor 5200 

  

185 400 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 400w – 

base e-40 – tubular, fluxo luminoso mínimo de 

35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, 

vida útil mínima de 12.000 hs, temp., Cor 5200 

  

186 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

187 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

188 80 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

189 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

190 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

191 20 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo pintado, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – padrão 

ABNT/PROCEL. 

    

  

192 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

193 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão 

ABNT/PROCEL    

  

194 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo 
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pintado, perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – 

padrão ABNT/PROCEL    

195 100 Unid. Rele fotoeletrônico fe-01/nf, carga máxima: 

1000w/ 1200va, faixa de tensão: 127v, frequência: 

50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto 

transitor: sensor de silício, grau de proteção: ip-54, 

relação entre desliga / liga = menor 3,0, consumo: 

menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com 

aditivo de u.v., chassi: polipropileno com aditivo de 

u.v., anel de vedação: pvc expandido, terminais de 

ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra 

surto de tensão, comutação em zero de tensão 

  

196 300 Unid. 

 

Conector derivação perfurante para cabo 1,5mm. a 

10/ 10 a 70 mm, 4 awg, 2 awg, 1.0 awg, 4.0 awg.  

  

197 80 Unid. Receptáculo/ Soquete porcelana rosca e-40   

   TOTAL    

   TOTAL GLOBAL   

 

Valor por extenso: R$______________(_________________________________________) 

 

IV – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO 

DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

4.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 

pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.1.1 – Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

4.1.2 – Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

 

4.1.3 – Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

4.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

 

4.2.1 – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, 

desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão 

de Ordem de Fornecimento; 

 

4.2.2 – Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

4.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

 

4.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 

como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  
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4.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 

diretamente, em majoração de seus encargos. 

 

4.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 

no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

 

4.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 

não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 

 

4.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

 

4.5.3.1 – Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

 

4.5.3.2 – O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata para Registro de Preços; 

 

4.5.3.3 – Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

 

4.5.3.4 – A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

4.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento, precedida de análise pela 

Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, e não poderá exceder o preço 

praticado no mercado. 

 

V – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

5.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no 

mercado; 

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

 

5.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento 

convocatório e da Ata de Registro de Preços. 
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5.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa 

e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

 

5.2.1 – O cancelamento do Registro de Preços não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observado os 

critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

 

5.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

 

5.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 

efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 

contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

 

5.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 – O (s) pagamento (s) a CONTRATADA será(ão) efetuado (s) pela tesouraria do Município em 

até 30 (trinta) dias da emissão da NF/Fatura e aceite pela fiscalização. 

 

6.2 - O pagamento far-se-á por meio de depósito em conta corrente da empresa. 

 

6.3 – A fiscalização da contratação será realizada pelas diversas Secretarias que formalizarão a 

indicação dos Gestores para acompanhamento da contratação e atestar o faturamento. 

 

6.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 

 

6.5 – A eventual inadimplência de um dos participantes desta Ata de Registro de Preços não 

produzirá efeitos quanto aos demais.  

 

VII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

 

7.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados do dia 

posterior à data de sua publicação nos órgãos oficiais. 

 

7.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes deste Registro de Preços, apresentará como 

termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo 

dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega, e sem prejuízo para o 

prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 
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VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 - As despesas inerentes a esta Ata para Registro de Preços correrão à conta das respectivas 

dotações orçamentárias da Secretária Municipal solicitante e serão especificadas ao tempo da 

emissão da ordem de fornecimento. 

 

IX – DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

9.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da presente 

contratação, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93 e deverá 

retirada em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA. 

 

9.2 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou 

se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a 

ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em 

fornecer os materiais ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observadas a ordem 

de classificação. 

 

X – DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

10.1 - A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 12 (doze) horas, após o recebimento da 

ordem de fornecimento. 

 

10.2 - Os produtos serão entregues de acordo com as quantidades estipuladas nas requisições 

parceladas e sua entrega se efetuará nos locais e horários indicados pela Contratante, dentro do 

perímetro do Município, na sede ou interior. 

 

10.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar à suas expensas o(s) produto(s) que vier(em) a ser (em) 

recusado(s), impróprios para uso, sendo que o ato do recebimento não importará em sua aceitação 

definitiva, uma vez que novamente serão verificadas pela Municipalidade as condições dos 

produtos trocados. 

 

XI – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

11.1 - Compete à Contratada: 

 

a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas nos produtos, pelo gestor, 

fiscalização ou setor competente do Contratante; 

c) manter, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação 

exigidas na licitação da qual decorreu o presente ajuste, que será observado, quando dos 

pagamentos à CONTRATADA; 

 

11.2 - Compete à Contratante: 

 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda; 

b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos; 
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c) designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos.  

 

XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 – O atraso injustificado na execução da contratação sujeitará o Contratado à aplicação de multa 

de mora, nas seguintes condições: 

 

12.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 

se encontre parcialmente executado; 

 

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

objeto; 

 

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no Artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993; 

 

12.2 - A inexecução total ou parcial da Contratação ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 
 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “c”. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não 

são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por 

perdas e danos (alínea “b”). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, 

a autoridade competente submeterá sua decisão ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de que, se 

confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam 

confirmadas pelo Prefeito Municipal, competirá à Unidade Gestora do certame, por intermédio de 

sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 

 

12.3- As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurado a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar a Contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 

aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do Artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/1993 e suas atualizações; 

d) O Contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotara as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso administrativo do Contratado, que deverá ser exercido nos termos 

da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas atualizações; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Assessoria 

Jurídica Municipal. 

 

12.4 – Os montantes relativos à multa moratória e compensatória aplicadas pela Administração, 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao Contratado, relativos às 

parcelas efetivamente executadas da ata ou contrato; 

 

12.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão da Contratação, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 

Garantia prestada pela contratada; 

 

12.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor do contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

XIII – DA RESCISÃO 

 

13.1 - A rescisão da presente Ata de Registro de Preços, poderá ocorrer nas hipóteses e condições 

previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, no que couberem, com 

aplicação do Artigo 80 da mesma Lei, se for o caso. 
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XIV – DOS RECURSOS 

 

14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 

do Artigo 109, da Lei Federal n
o
 8.666/93 e suas alterações. 

 

XV – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 - A execução do objeto desta Ata de Registro de Preços será acompanhada pela Secretaria, que 

designará o Gestor do Contrato para atestar à execução da Contratação, observadas as disposições 

contidas nesta Ata, sem o que não será permitido qualquer liquidação ou pagamentos: 

 

01- Pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: Vitor Zandomênego, Secretário Municipal 

de Serviços Urbanos; 

02- Pela Secretaria Municipal de Administração: Adonias Menegidio da Silva, Secretário 

Municipal de administração; 

 

XVI – DO FORO 

 

16.1 – Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO é o da 

Comarca de Baixo Guandu-ES. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Baixo Guandu,, ____ de __________ de 2019. 

 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR:________________________________________________________                                                                                                                                                         

                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU-ES 

                                        MAXIMILIANO CÂNDIDO DOS SANTOS 

  

 

FORNECEDORES CREDENCIADOS 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 

__________________________________  __________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 

__________________________________  __________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 

_________________________________  __________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

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

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto neste edital que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos quanto a 

participação da nossa empresa no presente procedimento licitatório. 

 

Firmamos o presente. 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________
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ANEXO VII 

 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 
ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 tubo 50 Adesivo PVC 175 gr. 

02 jogos 30 Aduela 0,60 cm x 2,10m x 13 cm. 

03 jogos 100 Aduela 0,70 cm x 2,10m x 13 cm. 

04 jogos 100 Aduela 0,80 cm x 2,10m x 13 cm. 

05 lata 50 Água Rás 05 litros. 

06 jogos 100 Alisar espessura 5,0cm. 

07 Unid. 30 Anel para vedação – vaso. 

08 Unid. 2 Aparador de Grama. 

09 rolo 50 Arame farpado – rolo com 400m. 

10 kg 300 Arame recozido BWG-18. 

11 m³ 300 Areia lavada fina. 

12 m³ 4.000 Areia lavada Grossa. 

13 m³ 300 Areia lavada media. 

14 saco 300 Argamassa AC-1 com 20 Kg. 

15 Unid. 60 Banco de concreto arredondado (conforme existente em praças). 

16 Unid. 50 Banco Jardim Madeira Praça Rustico Pé De Ferro Francês 1,5m. 

17 m² 50 Báscula metálica com vidro canelado. 

18 Unid. 100 Base tomada elétrica dupla. 

19 Unid. 100 Base tomada elétrica simples. 

20 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 10 x 20 x 40cm. 

21 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 15 x 20 x 40cm. 

22 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 20 x 20 x 40cm. 

23 Unid. 500 Bloco de cimento 20 x 20 x 40 canaleta. 

24 
m² 10.000 

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 

cm e resistência a compressão mínima de 35MPa. 

25 Unid. 150.000 Bloquetes de Concreto 10 cm, Octogonal 

26 m³ 200 Brita n° “0”. 

27 m³ 2.000 Brita n° 01. 

28 Unid. 30 Cabo flexível encapado 1,5mm com 100m. 

29 Unid. 50 Cabo flexível encapado 2,5 mm com 100 m. 

30 Unid. 50 Cabo flexível encapado 4,0 mm com 100 m. 

31 Unid. 50 Cabo flexível encapado 6,0 mm com 100 m. 

32 m 1.000 Caibro 6,00 x 4,00 cm. 

33 Unid. 30 Caixa d’agua PVC para 250 litros. 

34 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 500 litros. 

35 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 1.000 litros. 

36 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 2.000 litros. 

37 Unid. 30 Caixa para Descarga simples PVC. 

38 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x2. 

39 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x4. 

40 Unid. 20 Caixa sifonada PVC 100mm x 0,40cm. 

41 
m 100 

Calha/Canaleta de concreto simples, tipo meia cana, D=60 cm, para agua 

pluvial. 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=


 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

PSPRP Nº 017/2019-SEMOB/BG-ES Página 43 

 

42 
Unid. 30 

Carrinho de mão – carrinho de mão pneu e câmara 3,25 x 8”, caçamba 22= 

75mm, capacidade 60Lts. Galvanizada. 

43 Unid. 30 Cavadeira Articulada com cabo de madeira d 150 m. 

44 Unid. 30 Cavadeira reta cabo de madeira de 1,50 m. 

45 Unid. 30 Chuveiro básico PVC com braço. 

46 Unid. 30 Chuveiro elétrico com braço- ducha. 

47 kg 200 Cimento branco. 

48 saco 2.000 Cimento CPIII 32 50 KG. 

49 Unid. 2 Compactador de Solo 78 Kg Honda 5.5HP 6 Meses de garantia. 

50 m³ 100 Concreto Usinado 15 MPA. 

51 m³ 100 Concreto Usinado 20 MPA. 

52 m³ 100 Concreto Usinado 25 MPA. 

53 rolo 3 Corda de nylon 12 mm com 166m. 

54 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB. 

55 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB. 

56 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB. 

57 Unid. 300 Dobradiça 3” com parafuso. 

58 Unid. 40 Engate PVC 40 cm. 

59 Unid. 30 Enxada com cabo de madeira nº 03. 

60 Unid. 30 Enxadão Estreito 2,5 libras com cabo de madeira de 1,50 m. 

61 Unid. 2 Escada de Alumínio com 06 degraus – antiderrapante. 

62 dz 50 Escoras de eucalipto de 4m. 

63 dz 50 Escoras de eucalipto de 6m. 

64 
Unid. 10 

Extensor telescópio: aço metálico revestido de plástico azul com adaptador. 

Tamanho 030-3000 mm. Composição: aço – cor azul. Formato: extensor. 

65 saco 1.000 Extrafilito com 20 Kg. 

66 Unid. 100 Fechadura interna em latão cromado. 

67 Unid. 30 Fita crepe grossa 50x50. 

68 Unid. 30 Foice laranjal com cabo de 1,50m. 

69 Unid. 2 Furadeira Impacto 1/2 ReversÍvel 710w Dewalt- Dwd502 - MSB. 

70 
kg 50 

Grampo para cerca – embalagem de 1 Kg – grampo polido para cerca arame 

farpado 19 x11. 

71 Unid. 100 Interruptor 01 sessão simples. 

72 Unid. 100 Interruptor 02 sessão dupla. 

73 m² 150 Janela de abrir de madeira com bandeiras, vários tamanhos. 

74 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 40mm. 

75 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 50mm. 

76 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 100mm. 

77 Unid. 100 Joelho PVC soldável 25mm. 

78 m² 3.000 Ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20cm. 

79 Unid. 20.000 Lajota 19x19x09 cm. 

80 Unid. 20 Lavatório médio para banheiro em louça branca com coluna. 

81 Unid. 20 Lavatório médio para banheiro em louça branca sem coluna. 

82 Unid. 10 Linha de Nylon para pedreiro/calceteiro- rolo com 100 mts. 

83 Unid. 100 Lixas de ferro n° 80. 

84 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 60 NORTON. 

85 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 120 NORTON. 

86 Unid. 100 Luva PVC soldável 25mm. 

87 Unid. 10 Mangueira corrugada ¾ com 50m. 

88 
Unid. 2 

Martelete SDS-Plus 820W 2,7 KG GBH 2-24D Perfurador Rompedor 

BOSCH. 

89 m 12.000 Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15) cm. 

90 
m 4.000 

Meio fio de Concreto com 12 cm x 15 cm x 30 cm e 60 cm de comprimento 

para obra nova, recomposições ou reforma de pavimentação em ruas e 

https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
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avenidas da Sede e Distritos do Município, inclusive fretes, carga e descarga, 

batido na obra. 

91 

m 4.000 

Meio fio de Pedra com 12 cm x 15 cm x 30 cm e 60 cm de comprimento para 

obra nova, recomposições e reforma de pavimentação em ruas e avenidas da 

Sede e Distritos do Município, inclusive fretes, carga e descarga, batido na 

obra. 

92 Unid. 30 Pá de bico nº 03 com cabo de madeira de 75 cm. 

93 Unid. 30 Parafuso para vaso universal. 

94 

 

Unid. 

 

500.000 

Paralelepípedo de Pedra com 12,5 cm x 20 cm x 12 cm de altura, padrão de 

25,00 m2 por milheiro, para obra nova, recomposições e reforma de 

pavimentação em ruas e avenidas da Sede e Distritos do Município, inclusive 

fretes, carga e descarga, batido na obra. 

95 Unid. 150.000 Pavimento intertravado de Concreto 10 cm, Tipo holandês ou PVS. 

96 m 500 Peça 12 x 6,00cm. 

97 Unid. 10 Pia cozinha tipo fibra 1,60m x 0,60cm. 

98 Unid. 10 Pia cozinha tipo marmorite 1,60m x 0,60cm. 

99 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 95cm. 

100 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 90cm tipo chibanca. 

 

101 
Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: látex e acrílico, Formato: médio - Cabo: plástico, Cor: 

laranja - Virola: estanhada, Cerda: Gris. 

102 
Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: esmalte e óleo, Formato: médio - Cabo: plástico, Cor: 

amarela - Virola: estanhada, Cerda: preta. 

 

103 

 

m² 

 

1.000 
Piso cerâmico, cinza claro ou branco PEI-5 com 40x40cm. 

 

104 

 

Unid. 

 

30 
Porta madeira almofada 0,60cm x 2,10m, espessura 3,0cm para pintura. 

 

105 

 

Unid. 

 

50 
Porta madeira almofada 0,70cm x 2,10m, espessura 3,0cm p/ pintura. 

 

106 

 

Unid. 

 

50 
Porta madeira almofada 0,80cm x 2,10m, espessura 3,0cm p/ pintura. 

 

107 

 

Unid. 

 

50 
Porta madeira lisa 0,70cm x 2,10m, espessura 3,0cm p/ pintura. 

 

108 

 

Unid. 

 

50 
Porta madeira lisa 0,80cm x 2,10m, espessura 3,0cm p/ pintura. 

109 kg 100 Prego 18x21. 

110 kg 100 Prego 19x27. 

111 kg 100 Prego 19x36. 

 

112 

 

kg 

 

100 
Prego telheiro liso com arruela de neopreme 18x30. 

113 Unid. 10 Registro PVC soldável 25mm. 

114 saco 150 Rejunte cinza platino com 5Kg. 

 

115 

 

m² 

 

500 
Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 15,5 x 15,5cm. 

 

116 

 

m² 

 

1.000 
Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 32 x 57 cm. 

 

117 

 

m² 

 

500 
Revestimento de parede diversas cores 10 x 10cm – pastilha. 

118 m 2.000 Ripão 4 x 2,00cm. 

 

 

 

119 

Unid. 30 

Rolo de lã 23cm – atlas descrição do produto: rolo produzido em poliamida tramada 

em tecido Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o 

respingamento. Indicação de uso: ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use 

com tinta acrílica, látex (PVA) e esmalte. 

 

 

120 

 

Unid. 

 

30 

Rolos pelo alto – tamanho: 23cm, Altura da lã: 18mm , Indicação: pintura em 

superfícies rugosas e semi- rugosas. Rolo de lã sintética com boa absorção de 

tinta e alto custo-benefício. 
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121 Unid. 2 Serra Circular 190mm 1400W 110V. 

122 Unid. 2 Serra Mármore Bosch Titan 1500W GDC150 - Azul/Preta - 110V. 

123 Unid. 20 Sifão PVC modelo Universal. 

124 Unid. 50 Spud Universal. 

125 m² 300 Tábua de Angelim 2,5cm. 

126 m² 400 Taipa pinus com 2cm. 

127 Unid. 10 Tanque tipo fibra 1,60m x 0,60cm. 

128 Unid. 10 Tanque tipo marmorite 1,60m x 0,60cm. 

129 m² 100 Tela Soldada Q92 Pop 15x15 200x300 4.2. 

130 

rolo 20 

Tela tipo sombrite 70%, em malha tecida de sombreamento de alta qualidade. 

As fibras contêm aditivos resistentes aos raios UV, proporcionando 

durabilidade e longa vida útil à malha. Rolo de 50 metros de comprimento e 3 

metros de largura. 

131 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 4mm. 

132 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 6mm. 

133 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Azul. 

134 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Branca. 

135 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Azul. 

136 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Branca. 

137 lata 300 Tinta PVA – azul – 18 litros. 

138 lata 300 Tinta PVA – branca – 18 litros. 

139 galão 50 Tinta Esmalte azul celeste – Galão 3,6 litros. 

140 lata 300 Tinta especial PVA branca com 18 litros 2ª linha. 

141 dúzia 30 Toco de eucalipto 12x18x2.20. 

142 dúzia 30 Toco de eucalipto 15x20x3.00. 

143 Unid. 100 Tomada de embutir para caixa 4x2. 

144 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua 3/4 polegada. 

145 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua ½ polegada. 

 

146 
Unid. 30 

Torneira plástica cozinha ½ polegada engate 15-20cm. 

 

147 Unid. 10 Trena de 05 metros. 

148 Unid. 10 Trena de 50 metros. 

149 Unid. 2 Trena Laser 40m - GLM 40 Professional. 

150 Unid. 2 Roda Medição GWM 32 

151 Unid. 40 Tubo PVC 40mm com 6,00m. 

152 Unid. 40 Tubo PVC 50mm com 6,00m. 

153 Unid. 40 Tubo PVC 75mm com 6,00m. 

154 Unid. 40 Tubo PVC 100mm com 6,00m. 

155 Unid. 50 Tubo PVC soldável 25mm com 6,00m. 

156 Unid. 30 Tubo PVC para descarga. 

157 Unid. 40 Válvula PVC para lavatório 40cm. 

158 pç 30 Válvula PVC para pia 40mm. 

159 pç 30 Válvula PVC para tanque 40mm. 

160 Unid. 30 Vaso sanitário branco em louça redondo. 

161 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 75mm. 

 

162 
Unid. 500 Aço CA-50 -1/2 com 12 mm. 

163 Unid. 600 Aço CA-50 -1/4 com 12 mm. 

164 Unid. 500 Aço CA-50 -3/8 com 12 mm. 

165 Unid. 600 Aço CA-50-5/16 com 12m. 

166 Unid. 1.000 Aço CA-60-4.2 com 12m. 

167 
Unid. 20 

Bandeja plástica para pintura 26 x 19,5 cm, em material plástico de alta 

resistência. 

168 Unid. 20 Caixa descarga plástica sobrepor branca 6/9 litros. 
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169 Unid. 80 Lixa para madeira 22,5x27,5cm gramatura marrom 150 Norton. 

170 m³ 10.000 Pó de pedra. 

171 Unid. 30 Rolo de espuma, para pintura – 9cm. 

172 lata 30 Seladora extra para madeira 900 ml. 

173 lata 30 Verniz Marítimo 3,6 litros brilhante incolor. 

 

 

 

174 

 

Unid. 

 

42 

Bancos para praça em ripas de madeira maciça com pés de ferro fundido, 

modelo tamanduá, pintura em esmalte sintético à 3 demãos,  comprimento de 

150cm, altura total de 70cm, altura pés 40 cm, profundidade 33 cm, réguas de 

4,5cm  pintura verniz solar à 3 demãos,  

175 100 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor sódio 150w/220v, tubular, base 

e-40, fluxo luminoso de 15.000 lumes, índice de reprodução 20% a 39%, vida 

útil mínima de 32.000 horas, temperatura cor 2000 

176 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão ABNT/PROCEL    

177 500 Unid. Rele fotoeletrônico Fe-01/nf, carga máxima: 1000w/ 1200va, faixa de tensão: 

220v, frequência: 50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto transitor: sensor 

de silício, grau de proteção: ip-54, relação entre desliga / liga = menor 3,0, 

consumo: menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com aditivo de u.v., 

chassi: polipropileno com aditivo de u.v., anel de vedação: pvc expandido, 

terminais de ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra surto de 

tensão, comutação em zero de tensão 

178 08 Unid. Chave Comando 220V 30A 

179 60 Unid. Fita isolante 19mm x 20m 

180 160 Unid. Base para Relê 

181 600 m Cabo de cobre flexível 1,5mm² c/ isolam. De 750v 

182 200 

 

Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor sódio 250w/220v, tubular, base 

e-40, fluxo luminoso mínimo de 28.000 lumes, índice de reprodução 20% a 

39%, vida útil mínimo de 32.000 horas, temperatura cor 2000 

183 160 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor sódio 400w/220v, tubular, base 

e-40, fluxo luminoso 48.000 lumes, índice de reprodução 20% a 39%, vida útil 

mínima de 32.000 hs, temp.cor 2000 

184 200 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 250w – base e-40 – tubular, fluxo 

luminoso mínimo de 35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, vida 

útil mínima de 12.000 horas, temp., Cor 5200 

185 400 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 400w – base e-40 – tubular, fluxo 

luminoso mínimo de 35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, vida 

útil mínima de 12.000 hs, temp., Cor 5200 

186 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão ABNT/PROCEL    

187 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão ABNT/PROCEL    

188 80 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão ABNT/PROCEL    

189 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão ABNT/PROCEL    

190 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão ABNT/PROCEL    

191 20 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo 
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pintado, perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – padrão ABNT/PROCEL. 

    

192 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão ABNT/PROCEL    

193 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão ABNT/PROCEL    

194 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 60hz, d.t 65c alto fator de 

potência (0,92), de uso externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo 

pintado, perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – padrão ABNT/PROCEL    

195 100 Unid. Rele fotoeletrônico fe-01/nf, carga máxima: 1000w/ 1200va, faixa de tensão: 

127v, frequência: 50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto transitor: sensor 

de silício, grau de proteção: ip-54, relação entre desliga / liga = menor 3,0, 

consumo: menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com aditivo de u.v., 

chassi: polipropileno com aditivo de u.v., anel de vedação: pvc expandido, 

terminais de ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra surto de 

tensão, comutação em zero de tensão 

196 300 Unid. 

 

Conector derivação perfurante para cabo 1,5mm. a 10/ 10 a 70 mm, 4 awg, 2 

awg, 1.0 awg, 4.0 awg.  

197 80 Unid. Receptáculo/ Soquete porcelana rosca e-40 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

01 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Materiais de Construção, em 

atendimento às Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos, para manutenção 

corretiva e preventiva, de prédios, praças, reformas, construções, pavimentação, adaptações 

em instalações e prédios públicos, ruas, estradas e demais serviços de manutenção, conforme 

as justificativas e condições estabelecidas no pedido inicial. 

 

 

02 – DA JUSTIFICATIVA 

 

Os prédios, instalações, estradas, vias e demais aparelhos públicos requerem manutenção preventiva 

e corretiva constantes, uma vez que as ações da natureza, o uso e a obsolescência tornam esses bens 

passíveis de reformas, correções, ampliações, adaptações, recomposições, limpeza, para que não se 

percam totalmente, sejam elas na Sede ou Interior do Município.  

 

Sabe-se que muitos prédios e instalações do Município foram construídos há décadas e em virtude 

do uso, ações da natureza e envelhecimento ou degradação natural dos materiais, necessitam de uma 

manutenção constante, para que não se deteriorem totalmente.  

 

As Vias públicas, Ruas, Praças, Estradas, Pontes, Passagens e Bueiros, também precisam ser  

reformadas, ampliadas, adaptadas, receber novas redes de aguas pluviais, caixas, bocas de lobo, 

contenções, meio fios, entre outros serviços próprios em pavimentação de novas e antigas vias.  

 

Considerando que a terceirização de serviços de manutenções e reformas, em alguns casos  

mostram-se bastante onerosos e inviáveis economicamente. 

 

Considerando que existe no quadro de servidores do Município, profissionais que podem dar conta 

da manutenção corretiva e preventiva de vários equipamentos públicos, sem necessidade de 

terceirização de serviços, aproveitando a mão de obra muitas vezes sem uso por falta de 

suprimentos. 

 

Considerando que o Município possui equipamentos e veículos que também podem ser utilizados 

no transporte de servidores e materiais, tanto na Sede quanto no Interior, sem ter necessidade de 

terceirizar esses serviços. 

 

Nesse sentido é que a municipalidade entende ser importantíssima a realização anual desta 

contratação, para que a manutenção . 
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3 – LOCAL e FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

Os materiais serão entregues parceladamente de acordo com as demandas e disponibilidades 

financeiras de cada Secretaria solicitante.  

 

Os Materiais deverão ser entregues tanto na Sede quanto no Interior do Município, a fim de suprir a 

demanda existente, devendo todos os custos e despesas de Transportes, Fretes, Carga e Descarga ser 

suportados pela contratada; 

 

As notas fiscais de entrega das mercadorias, deverão ser atestadas pelo gestor formalmente 

designado por cada Secretaria solicitante; 

 

Os Materiais deverão ser de primeira qualidade e entregues de acordo com as especificações 

contidas na Ata de Registro de Preços, e de fabricantes reconhecidos no mercado nacional. 

 

Os materiais deverão conter data de validade indicada nas embalagens, assim como conter 

certificação e/ou normatização de acordo com as normas brasileiras, quando necessários; 

 

Não se admitirá a declaração de impossibilidade de entrega das mercadorias, após a emissão 

da ordem de fornecimento ou requisições; 

 

Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens próprias que os protejam das intempéries 

do tempo ou de agentes nocivos à qualidade do produto; 

 

Não se admitirá a entrega de mercadorias danificadas, amassadas, deterioradas, e fora das 

especificações contratadas.   

 

O prazo de entrega dos produtos será de no máximo 12 (doze) horas da emissão da ordem de 

fornecimento ou requisições. A impossibilidade de entrega deverá ser comunicada imediatamente e 

formalmente à Secretaria solicitante. 

 

Os materiais ou produtos que demandam entrega sob encomenda, deverão ser informado seu prazo 

máximo, não se admitindo que ultrapassem 05 (cinco) dias da emissão da ordem de fornecimento. 

 

A falta de entrega dos materiais na forma contratada ou no tempo devido ensejará a emissão de 

advertência, suspensão ou declaração de inidoneidade pela administração, entre outras penalidades 

cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

A entrega dos materiais deverá ser realizada através de veículos apropriados, por pessoal 

devidamente treinado e paramentado dentro das normas de Medicina e Segurança do Trabalho.  

 

Todas nas normas de Segurança Ambiental deverão ser atendidas pela Contratada, seja no 

armazenamento, carga, transporte e descarga dos materiais ou produtos. 

 

As aquisições serão realizadas parceladamente durante o período de validade da Ata de Registro de 

Preços que é de 12 (doze) meses. Não se admitirá a declaração negativa para entregas 

parceladas de pequenas quantidades. 
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Por tratar-se de Registro de Preços, as Secretarias solicitarão o empenho dos quantitativos e valores 

antecipadamente, sem o que nenhum fornecimento poderá ser iniciado. 

 

Após o empenho dos valores, as requisições serão emitidas pelas Secretarias e enviadas por email 

ou pessoalmente e deverão receber o aceite da Contratada, como forma de controle do recebimento 

para ambos, mas principalmente da Contratante.  

 

Aleatoriamente poderão ser feitos os testes de qualidade dos materiais e produtos, de acordo com as 

normas usualmente empregadas. 

 

Caso algum material ou produto apresente baixa qualidade ou esteja em desacordo com as 

especificações, o produto não será de forma algum aceito, devendo o fornecedor efetuar a troca do 

mesmo imediatamente, sem ônus adicional para a municipalidade. 

 

O fornecimento se dará por preço unitário. 

 

   

04- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

4.1- Cada Secretaria solicitante designará formalmente um Gestor/fiscal do Contrato, que para 

efeito deste Termo de Referência são: 

 

01- Pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: Vitor Zandomênego, Secretário Municipal 

de Serviços Urbanos; 

02- Pela Secretaria Municipal de Administração: Adonias Menegidio da Silva, Secretário 

Municipal de administração; 

 

4.2-A fiscalização da contratação será exercida por um representante de cada Secretaria, aos quais 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 

à Administração. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução da contratação. 

4.2.1- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou fornecimento de produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

4.3- O fiscal da contratação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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05 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ CONTRATANTE 

 

 

5.1. O fornecimento do objeto deste PREGÃO, deverá ser realizado de acordo com as requisições 

emitidas pelas Secretarias solicitantes e num prazo máximo de 12 (doze) horas da sua emissão.  

 

5.2. A ata de registro de preços terá a sua validade por 12 (doze) meses contados do dia seguinte ao 

da data de sua publicação, na conformidade do estabelecido na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações. 

 

5.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os materiais ou 

produtos entregues que não atenderem ao que ficou estabelecido no presente edital e/ou que não 

estejam adequados para o uso. 

 

5.4. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA 

entregará justificativa escrita em até 12 (doze) horas da entrega das requisições. A justificativa será 

analisada pela CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do 

fornecimento conforme estabelecido contratualmente. 

 

5.5. A Contratada(s) obrigar-se-ão a fornecer o objeto, em conformidade com as especificações 

descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, no prazo 

máximo de 24h (vinte e quatro horas), caso não esteja em conformidade com as referidas 

especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto 

entregue. 

 

5.6. Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, mão de obras, 

carga e descarga, correrão à custas exclusivamente da Contratada. 

 

5.7. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

06 – LEGALIDADE 

 

6.1. A presente contratação será regida pelas normas e condições estabelecidas nas Leis Federais nº 

10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações, nas Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 

147/2014 e 155/2016, nos Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e nos 

Decretos Municipais nº 5.126/2014, 5.350/2015 e 5.807/2017. 

 
 

07– RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os Recursos financeiros para cobertura das despesas da presente contratação, serão indicados no 

momento da efetiva contratação, pelas Secretarias solicitantes ou pela Secretaria Municipal de 

Administração. 
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08– PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 

 

 
ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 tubo 50 Adesivo PVC 175 gr. 

02 jogos 30 Aduela 0,60 cm x 2,10m x 13 cm. 

03 jogos 100 Aduela 0,70 cm x 2,10m x 13 cm. 

04 jogos 100 Aduela 0,80 cm x 2,10m x 13 cm. 

05 lata 50 Água Rás 05 litros. 

06 jogos 100 Alisar espessura 5,0cm. 

07 Unid. 30 Anel para vedação – vaso. 

08 Unid. 2 Aparador de Grama. 

09 rolo 50 Arame farpado – rolo com 400m. 

10 kg 300 Arame recozido BWG-18. 

11 m³ 300 Areia lavada fina. 

12 m³ 4.000 Areia lavada Grossa. 

13 m³ 300 Areia lavada media. 

14 saco 300 Argamassa AC-1 com 20 Kg. 

15 
Unid. 60 

Banco de concreto arredondado (conforme 

existente em praças). 

16 
Unid. 50 

Banco Jardim Madeira Praça Rustico Pé De Ferro 

Francês 1,5m. 

17 m² 50 Báscula metálica com vidro canelado. 

18 Unid. 100 Base tomada elétrica dupla. 

19 Unid. 100 Base tomada elétrica simples. 

20 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 10 x 20 x 40cm. 

21 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 15 x 20 x 40cm. 

22 Unid. 10.000 Blocos de Cimento 20 x 20 x 40cm. 

23 Unid. 500 Bloco de cimento 20 x 20 x 40 canaleta. 

24 

m² 10.000 

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa. 

25 Unid. 150.000 Bloquetes de Concreto 10 cm, Octogonal 

26 m³ 200 Brita n° “0”. 

27 m³ 2.000 Brita n° 01. 

28 Unid. 30 Cabo flexível encapado 1,5mm com 100m. 

29 Unid. 50 Cabo flexível encapado 2,5 mm com 100 m. 

30 Unid. 50 Cabo flexível encapado 4,0 mm com 100 m. 

31 Unid. 50 Cabo flexível encapado 6,0 mm com 100 m. 

32 m 1.000 Caibro 6,00 x 4,00 cm. 

33 Unid. 30 Caixa d’agua PVC para 250 litros. 

34 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 500 litros. 

35 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 1.000 litros. 

36 Unid. 20 Caixa d’agua PVC para 2.000 litros. 

37 Unid. 30 Caixa para Descarga simples PVC. 

38 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x2. 

39 Unid. 200 Caixa plástica para eletricidade 4x4. 

40 Unid. 20 Caixa sifonada PVC 100mm x 0,40cm. 

41 
m 100 

Calha/Canaleta de concreto simples, tipo meia 

cana, D=60 cm, para agua pluvial. 

42 

Unid. 30 

Carrinho de mão – carrinho de mão pneu e câmara 

3,25 x 8”, caçamba 22= 75mm, capacidade 60Lts. 

Galvanizada. 

43 Unid. 30 Cavadeira Articulada com cabo de madeira d 150 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwja_f-ey6zYAhUFQYYKHYENBSsYABAkGgJ2dQ&sig=AOD64_1_0tTdByn_yTmCZWRUe91gBD1ErQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiipvqey6zYAhUDF5AKHYVYDOAQpysItgE&adurl=
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m. 

44 Unid. 30 Cavadeira reta cabo de madeira de 1,50 m. 

45 Unid. 30 Chuveiro básico PVC com braço. 

46 Unid. 30 Chuveiro elétrico com braço- ducha. 

47 kg 200 Cimento branco. 

48 saco 2.000 Cimento CPIII 32 50 KG. 

49 
Unid. 2 

Compactador de Solo 78 Kg Honda 5.5HP 6 Meses 

de garantia. 

50 m³ 100 Concreto Usinado 15 MPA. 

51 m³ 100 Concreto Usinado 20 MPA. 

52 m³ 100 Concreto Usinado 25 MPA. 

53 rolo 3 Corda de nylon 12 mm com 166m. 

54 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB. 

55 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB. 

56 m 200 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB. 

57 Unid. 300 Dobradiça 3” com parafuso. 

58 Unid. 40 Engate PVC 40 cm. 

59 Unid. 30 Enxada com cabo de madeira nº 03. 

60 
Unid. 30 

Enxadão Estreito 2,5 libras com cabo de madeira 

de 1,50 m. 

61 
Unid. 2 

Escada de Alumínio com 06 degraus – 

antiderrapante. 

62 dz 50 Escoras de eucalipto de 4m. 

63 dz 50 Escoras de eucalipto de 6m. 

64 

Unid. 10 

Extensor telescópio: aço metálico revestido de 

plástico azul com adaptador. Tamanho 030-3000 

mm. Composição: aço – cor azul. Formato: 

extensor. 

65 saco 1.000 Extrafilito com 20 Kg. 

66 Unid. 100 Fechadura interna em latão cromado. 

67 Unid. 30 Fita crepe grossa 50x50. 

68 Unid. 30 Foice laranjal com cabo de 1,50m. 

69 
Unid. 2 

Furadeira Impacto 1/2 ReversÍvel 710w Dewalt- 

Dwd502 - MSB. 

70 
kg 50 

Grampo para cerca – embalagem de 1 Kg – 

grampo polido para cerca arame farpado 19 x11. 

71 Unid. 100 Interruptor 01 sessão simples. 

72 Unid. 100 Interruptor 02 sessão dupla. 

73 
m² 150 

Janela de abrir de madeira com bandeiras, vários 

tamanhos. 

74 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 40mm. 

75 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 50mm. 

76 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 100mm. 

77 Unid. 100 Joelho PVC soldável 25mm. 

78 
m² 3.000 

Ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 

20x20cm. 

79 Unid. 20.000 Lajota 19x19x09 cm. 

80 
Unid. 20 

Lavatório médio para banheiro em louça branca 

com coluna. 

81 
Unid. 20 

Lavatório médio para banheiro em louça branca 

sem coluna. 

82 
Unid. 10 

Linha de Nylon para pedreiro/calceteiro- rolo com 

100 mts. 

83 Unid. 100 Lixas de ferro n° 80. 

84 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 60 NORTON. 

https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
https://www.google.com/shopping/product/6077198729950937913?biw=1920&bih=949&q=furadeira+dewalt+de+chave&oq=furadeira+dewalt+de+chave&prds=paur:ClkAsKraXwbudM68fqXGjYDrg6X18xX1Wz-wsMNlk8_m9ai9LLtKnfa-ZlMx0KhHRv_nbeZQGIB65z98O1k_5U4-SenY4JjUBuh3BklUVU4ecqpc8kbKMIHeIBIZAFPVH73l9vnKeIelvyNBeLnLVqAohPu4lw&sa=X&ved=0ahUKEwjG6d-TxqzYAhVDOZAKHQ6DDoEQ8wII4wMwAA
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85 Unid. 80 Lixa Pano Metal Grana 120 NORTON. 

86 Unid. 100 Luva PVC soldável 25mm. 

87 Unid. 10 Mangueira corrugada ¾ com 50m. 

88 
Unid. 2 

Martelete SDS-Plus 820W 2,7 KG GBH 2-24D 

Perfurador Rompedor BOSCH. 

89 m 12.000 Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15) cm. 

90 

m 4.000 

Meio fio de Concreto com 12 cm x 15 cm x 30 cm 

e 60 cm de comprimento para obra nova, 

recomposições ou reforma de pavimentação em 

ruas e avenidas da Sede e Distritos do Município, 

inclusive fretes, carga e descarga, batido na obra. 

91 

m 4.000 

Meio fio de Pedra com 12 cm x 15 cm x 30 cm e 

60 cm de comprimento para obra nova, 

recomposições e reforma de pavimentação em ruas 

e avenidas da Sede e Distritos do Município, 

inclusive fretes, carga e descarga, batido na obra. 

92 Unid. 30 Pá de bico nº 03 com cabo de madeira de 75 cm. 

93 Unid. 30 Parafuso para vaso universal. 

94 

 

Unid. 

 

500.000 

Paralelepípedo de Pedra com 12,5 cm x 20 cm x 12 

cm de altura, padrão de 25,00 m2 por milheiro, 

para obra nova, recomposições e reforma de 

pavimentação em ruas e avenidas da Sede e 

Distritos do Município, inclusive fretes, carga e 

descarga, batido na obra. 

95 
Unid. 150.000 

Pavimento intertravado de Concreto 10 cm, Tipo 

holandês ou PVS. 

96 m 500 Peça 12 x 6,00cm. 

97 Unid. 10 Pia cozinha tipo fibra 1,60m x 0,60cm. 

98 Unid. 10 Pia cozinha tipo marmorite 1,60m x 0,60cm. 

99 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 95cm. 

100 Unid. 30 Picareta com cabo de madeira 90cm tipo chibanca. 

 

101 Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: látex e acrílico, Formato: 

médio - Cabo: plástico, Cor: laranja - Virola: 

estanhada, Cerda: Gris. 

102 

Unid. 20 

Pinceis 2. ½, Técnica: esmalte e óleo, Formato: 

médio - Cabo: plástico, Cor: amarela - Virola: 

estanhada, Cerda: preta. 

 

103 

 

m² 

 

1.000 

Piso cerâmico, cinza claro ou branco PEI-5 com 

40x40cm. 

 

104 

 

Unid. 

 

30 

Porta madeira almofada 0,60cm x 2,10m, espessura 

3,0cm para pintura. 

 

105 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira almofada 0,70cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

 

106 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira almofada 0,80cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

 

107 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira lisa 0,70cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

 

108 

 

Unid. 

 

50 

Porta madeira lisa 0,80cm x 2,10m, espessura 

3,0cm p/ pintura. 

109 kg 100 Prego 18x21. 

110 kg 100 Prego 19x27. 

111 kg 100 Prego 19x36. 

 

112 

 

kg 

 

100 

Prego telheiro liso com arruela de neopreme 

18x30. 

113 Unid. 10 Registro PVC soldável 25mm. 
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114 saco 150 Rejunte cinza platino com 5Kg. 

 

115 

 

m² 

 

500 

Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 

15,5 x 15,5cm. 

 

116 

 

m² 

 

1.000 

Revestimento de parede cor branco gelo ou neve 

32 x 57 cm. 

 

117 

 

m² 

 

500 

Revestimento de parede diversas cores 10 x 10cm 

– pastilha. 

118 m 2.000 Ripão 4 x 2,00cm. 

 

 

 

119 
Unid. 30 

Rolo de lã 23cm – atlas descrição do produto: rolo 

produzido em poliamida tramada em tecido Superior 

capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. 

Reduz o respingamento. Indicação de uso: ideal para fino 

acabamento em superfícies lisas. Use com tinta acrílica, 

látex (PVA) e esmalte. 

 

 

120 

 

Unid. 

 

30 

Rolos pelo alto – tamanho: 23cm, Altura da lã: 

18mm , Indicação: pintura em superfícies rugosas e 

semi- rugosas. Rolo de lã sintética com boa 

absorção de tinta e alto custo-benefício. 

121 Unid. 2 Serra Circular 190mm 1400W 110V. 

122 
Unid. 2 

Serra Mármore Bosch Titan 1500W GDC150 - 

Azul/Preta - 110V. 

123 Unid. 20 Sifão PVC modelo Universal. 

124 Unid. 50 Spud Universal. 

125 m² 300 Tábua de Angelim 2,5cm. 

126 m² 400 Taipa pinus com 2cm. 

127 Unid. 10 Tanque tipo fibra 1,60m x 0,60cm. 

128 Unid. 10 Tanque tipo marmorite 1,60m x 0,60cm. 

129 m² 100 Tela Soldada Q92 Pop 15x15 200x300 4.2. 

130 

rolo 20 

Tela tipo sombrite 70%, em malha tecida de 

sombreamento de alta qualidade. As fibras contêm 

aditivos resistentes aos raios UV, proporcionando 

durabilidade e longa vida útil à malha. Rolo de 50 

metros de comprimento e 3 metros de largura. 

131 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 4mm. 

132 Unid. 1.000 Telha ondulada amianto 6mm. 

133 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Azul. 

134 lata 50 Tinta esmalte sintético – Cor Branca. 

135 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Azul. 

136 lata 50 Tinta Latex Acrílica – Cor Branca. 

137 lata 300 Tinta PVA – azul – 18 litros. 

138 lata 300 Tinta PVA – branca – 18 litros. 

139 galão 50 Tinta Esmalte azul celeste – Galão 3,6 litros. 

140 lata 300 Tinta especial PVA branca com 18 litros 2ª linha. 

141 dúzia 30 Toco de eucalipto 12x18x2.20. 

142 dúzia 30 Toco de eucalipto 15x20x3.00. 

143 Unid. 100 Tomada de embutir para caixa 4x2. 

144 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua 3/4 polegada. 

145 Unid. 30 Torneira bóia para caixa d’agua ½ polegada. 

 

146 Unid. 30 

Torneira plástica cozinha ½ polegada engate 15-

20cm. 

 

147 Unid. 10 Trena de 05 metros. 

148 Unid. 10 Trena de 50 metros. 

149 Unid. 2 Trena Laser 40m - GLM 40 Professional. 

150 Unid. 2 Roda Medição GWM 32 
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151 Unid. 40 Tubo PVC 40mm com 6,00m. 

152 Unid. 40 Tubo PVC 50mm com 6,00m. 

153 Unid. 40 Tubo PVC 75mm com 6,00m. 

154 Unid. 40 Tubo PVC 100mm com 6,00m. 

155 Unid. 50 Tubo PVC soldável 25mm com 6,00m. 

156 Unid. 30 Tubo PVC para descarga. 

157 Unid. 40 Válvula PVC para lavatório 40cm. 

158 pç 30 Válvula PVC para pia 40mm. 

159 pç 30 Válvula PVC para tanque 40mm. 

160 Unid. 30 Vaso sanitário branco em louça redondo. 

161 Unid. 50 Joelho PVC esgoto 75mm. 

 

162 
Unid. 500 Aço CA-50 -1/2 com 12 mm. 

163 Unid. 600 Aço CA-50 -1/4 com 12 mm. 

164 Unid. 500 Aço CA-50 -3/8 com 12 mm. 

165 Unid. 600 Aço CA-50-5/16 com 12m. 

166 Unid. 1.000 Aço CA-60-4.2 com 12m. 

167 
Unid. 20 

Bandeja plástica para pintura 26 x 19,5 cm, em 

material plástico de alta resistência. 

168 Unid. 20 Caixa descarga plástica sobrepor branca 6/9 litros. 

169 
Unid. 80 

Lixa para madeira 22,5x27,5cm gramatura marrom 

150 Norton. 

170 m³ 10.000 Pó de pedra. 

171 Unid. 30 Rolo de espuma, para pintura – 9cm. 

172 lata 30 Seladora extra para madeira 900 ml. 

173 lata 30 Verniz Marítimo 3,6 litros brilhante incolor. 

 

 

 

174 

 

Unid. 

 

42 

Bancos para praça em ripas de madeira maciça 

com pés de ferro fundido, modelo tamanduá, 

pintura em esmalte sintético à 3 demãos,  

comprimento de 150cm, altura total de 70cm, 

altura pés 40 cm, profundidade 33 cm, réguas de 

4,5cm  pintura verniz solar à 3 demãos,  

175 100 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 150w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso de 15.000 lumes, índice de reprodução 

20% a 39%, vida útil mínima de 32.000 horas, 

temperatura cor 2000 

176 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

177 500 Unid. Rele fotoeletrônico Fe-01/nf, carga máxima: 

1000w/ 1200va, faixa de tensão: 220v, frequência: 

50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto 

transitor: sensor de silício, grau de proteção: ip-54, 

relação entre desliga / liga = menor 3,0, consumo: 

menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com 

aditivo de u.v., chassi: polipropileno com aditivo de 

u.v., anel de vedação: pvc expandido, terminais de 

ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra 

surto de tensão, comutação em zero de tensão 

178 08 Unid. Chave Comando 220V 30A 

179 60 Unid. Fita isolante 19mm x 20m 

180 160 Unid. Base para Relê 
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181 600 m Cabo de cobre flexível 1,5mm² c/ isolam. De 750v 

182 200 

 

Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 250w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso mínimo de 28.000 lumes, índice de 

reprodução 20% a 39%, vida útil mínimo de 32.000 

horas, temperatura cor 2000 

183 160 Unid. Lâmpada de descarga de alta pressão vapor 

sódio 400w/220v, tubular, base e-40, fluxo 

luminoso 48.000 lumes, índice de reprodução 20% a 

39%, vida útil mínima de 32.000 hs, temp.cor 2000 

184 200 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 250w – 

base e-40 – tubular, fluxo luminoso mínimo de 

35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, 

vida útil mínima de 12.000 horas, temp., Cor 5200 

185 400 Unid. Lâmpada multivapor metálica (HQI) 400w – 

base e-40 – tubular, fluxo luminoso mínimo de 

35.000 lumes, índice e reprodução cor 90% a 100%, 

vida útil mínima de 12.000 hs, temp., Cor 5200 

186 50 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão 

ABNT/PROCEL    

187 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 150w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 17w ref.: SDAPZ 150w – padrão 

ABNT/PROCEL    

188 80 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

189 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 250w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

190 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso interno, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, perda 

baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão 

ABNT/PROCEL    

191 20 Unid. Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w/220v 60hz, 

d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso externo, 

com ignitor, invólucro galvanizado a fogo pintado, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – padrão 

ABNT/PROCEL. 

    

192 30 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 250w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 24w ref.: SDAPZ 250w – padrão 

ABNT/PROCEL    

193 100 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 
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interno, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo, 

perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 400w – padrão 

ABNT/PROCEL    

194 40 Unid. Reator p/ lâmpada vapor metálico 400w/220v 

60hz, d.t 65c alto fator de potência (0,92), de uso 

externo, com ignitor, invólucro galvanizado a fogo 

pintado, perda baixa de 32w ref.: SDAPZ 4000w – 

padrão ABNT/PROCEL    

195 100 Unid. Rele fotoeletrônico fe-01/nf, carga máxima: 

1000w/ 1200va, faixa de tensão: 127v, frequência: 

50-60hz, modelo: fe-01 nf, direção: sul, foto 

transitor: sensor de silício, grau de proteção: ip-54, 

relação entre desliga / liga = menor 3,0, consumo: 

menor 0,5 watt, capa: polipropileno smr-6170 com 

aditivo de u.v., chassi: polipropileno com aditivo de 

u.v., anel de vedação: pvc expandido, terminais de 

ligação: bobina de latão estanhada, proteção contra 

surto de tensão, comutação em zero de tensão 

196 300 Unid. 

 

Conector derivação perfurante para cabo 1,5mm. a 

10/ 10 a 70 mm, 4 awg, 2 awg, 1.0 awg, 4.0 awg.  

197 80 Unid. Receptáculo/ Soquete porcelana rosca e-40 

 
 

09– LOCAL E DATA 

 

 
Baixo Guandu-ES, 29 de março de 2019. 

 
 

Sandro Márcio Zamboni 

Pregoeiro Oficial. 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/MEI/EPP  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

 

 

 

Declaramos em cumprimento ao estabelecido no presente Edital, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que a nossa empresa, na presente data é considerada: 

 

 

(   ) ME- Microempresa, conforme Inciso I, do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) EPP- Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II, do art. 3º da LC nº 123/2006; 

(   ) MEI- Micro Empreendedor Individual. 

 

 

Declaramos ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações subsequentes. 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO X 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

 

 

 

Declaração de Capacidade Operacional 
 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins e em atendimento ao estabelecido no edital de Pregão Presencial 

para Registro de Preços nº 017/2019, que faremos o transporte dos produtos em veículos 

apropriados, conforme determinam as normas ambientais, trabalhistas, securitárias e rodoviárias 

para este tipo de materiais e produtos. 

 

Declaramos ainda possuir capacidade operacional para execução da presente contratação, na forma 

da lei. 

 

 

Firmamos o presente. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________ 

CPF:  ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 
 

 

ANEXO XI  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins que, não possui Proprietário ou Sócio- administrador, que seja Servidor da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES ou que possui qualquer tipo de vínculo de parentesco, 

com o Prefeito, o Vice - Prefeito, os Secretários e demais Servidores da Prefeitura Municipal de 

Baixo Guandu. 

 

Declara ainda que o (s) proprietário (s) ou o (s) sócio (s) administrador (es), não foram servidores 

deste Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à data marcada para a presente 

licitação. 

 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu- ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO XII  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_________________________ (representante do licitante),  portador da Cédula de Identidade RG 

nº ____________ e do CPF nº ____________,  como representante legal devidamente constituído 

de poderes pela _________________________ (identificação do licitante),  inscrita no CNPJ nº 

____________,  doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente 

Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

Independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 
 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu- ES, 24 de abril de 2019. 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 
 

 

ANEXO XIII 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

SEMOB/BG/ES 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 3.800/2018, 5.532/2018 e 6.262/2018 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins de cumprirá cabalmente todas as normas e regulamentos ambientais e 

sanitárias, concernentes ao objeto da presente contratação, na forma da lei.  

 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu- ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  

 

 

 

 

 


