
 

 

PROCESSO Nº 164/2022 
 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 79/2022 – FORMA: ELETRÔNICO 
 
LICITAÇÃO TIPO REGISTRO DE PREÇOS. 
LOTES COM VALORES ATÉ 80.000,00 - EXCLUSIVOS ME/EPP 
 
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE VITORINO – PR, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor 
Preço, em regime de contratação de menor valor por lote; julgamento pelo valor 
Por Lote, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
conforme descrição completa, contida no Anexo 1 do edital. 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1607/2006 de 10 de março de 
2006 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, com as alterações posteriores, Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar  nº 147 de 07 
de agosto de 2014. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00  min. do dia 17/11/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h00min. às 09:00 horas  do dia 17/11/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 17/11/2022. 
 
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações” 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO A 
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme descrito no Anexo 1 - 
Termo de Referência do Edital. 
 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 - Descrição do Objeto – Termo de Referência 
ANEXO 02 - Minuta do Contrato 
ANEXO 03 - Exigências para Habilitação 
ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Idoneidade 
ANEXO 05 - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação 
ANEXO 06 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 
empresa 
ANEXO 07 - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 
ANEXO 08 - Procuração nomeando representante Legal 
ANEXO 09 - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 
ANEXO 10 - Ficha técnica descritiva 



 

 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil.  

 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de VITORINO-PR, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil (http://bllcompras.org.br/) 
 
1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto na LC 123/2006, 
alterados pela LC 147/2014, e Lei Complementar Municipal nº 11/2015, atendendo o 
direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate 
quando verificado ao final da disputa de preços. 
 
2 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e 
horário para início da disputa. 
 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no Brasil, que seja especializada no objeto desta licitação e 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos; 
 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil; 
 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas; 
 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente, ou não se 
enquadrar nos regimes tributários referidos no lote 3.2. 
 
3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente 
ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil, até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do 
pregão. 
 



 

 

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido 
acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), 
declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes 
específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do 
ANEXO 08. 

 
b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da 

licitação em conformidade com o ANEXO 10; e 
 

c) inserção no sistema do valor inicial Por Lote e total de cada lote e a 
respectiva marca e modelo do produto (digitando “produto sem marca” quando for o 
caso, ex. serviços). 
 
3.7  O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que 
pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da 
Lei nº 10.520/2002. 
 
3.8 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar 
no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo 
do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade 
do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006, LC 147/2014.  

 
3.9 As empresas locais terão direito aos benefícios previstos na LC 
147/2014. 
 
 

4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME. 
 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 
que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 
 a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
 b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
 c) abrir as propostas de preços; 
 d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
 e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 



 

 

 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 
 
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através 
do instrumento de mandato previsto no lote 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no sistema de compras do site: http://bllcompras.org.br/ 
 
4.3  A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora 
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 
 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
            PARTICIPAÇÃO 
 
4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora 
de mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
  
4.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 



 

 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
da desconexão do seu representante; 
 
4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida pelo e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de 
mercadorias associada. 
 
 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
 
4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor; 
 
4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer 
lance válido para o lote; 
 
4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
4.15   Não    será   aceita    ficha técnica  com  valores  superiores ao máximo 
fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR POR LOTE E TOTAL DE CADA LOTE). 
O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante; 
 
4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com 
valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da 
disputa de lances; 
 
4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor 
dos lances aos demais participantes; 
 
4.18  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-
mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
 
4.20   SISTEMA DE DISPUTA ABERTO. 



 

 

 
4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última 
hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

 
4.21  Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente 
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de 
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha 
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 
decidir sobre sua aceitação; 
 
4.22    O  sistema   informará   a proposta de menor  preço (ou melhor proposta) 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
4.23     Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos,  
4, 5, 6 e 7 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar 
também o Anexo 9), da Empresa detentora da melhor oferta, deverão ser 
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta 
de preços COM OS VALORES POR LOTES E TOTAIS FINAIS DE CADA LOTE, 
para a Prefeitura de VITORINO, localizada na  Rua barão de Capanema, 134 – CEP 
85.520-000, Caixa Postal nº 21 – VITORINO – PR. Fone (46) 3227-1222. Responsável 
pelo recebimento: Fernando Sinhorini (Pregoeiro). O não cumprimento do referido 
prazo acarretará a desclassificação da proposta, passando-se assim, para a 
segunda colocada.  
 
4.24  Encerrada a etapa de disputa de lances será aberto o período de interposição de 
recursos que terá duração de 15 (quinze) minutos. (Não serão aceitos recursos não 
manifestados no canal de chat do sistema dentro do prazo estabelecido). 
 
4.25   O  não cumprimento  do envio dos  documentos de habilitação dentro do prazo 
acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no lote 11.2, deste Edital, 
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente; 
 
4.26  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o 
participante para que seja obtido preço melhor; 
 
4.27    Caso não  sejam  apresentado lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 
 



 

 

4.28  Constatando o atendimento  das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
  
5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 

5.1.1 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, serem informado no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E REFERÊNCIAS, conforme o caso, dos 
produtos apresentados e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não 
inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos 
produtos neste campo implicarão na desclassificação da Empresa, face à ausência de 
informação suficiente para classificação da proposta; 
 
5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no 

ANEXO 01; 
 
5.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da sessão pública do Pregão; 

 
5.4 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse 
regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante 
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência 
para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006, alterada 
pela LC 147/14; 

 
6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
 
6.1 A Empresa vencedora, deverá enviar em até cinco dias úteis, a documentação 
referente a habilitação e demais anexos, juntamente com  a Proposta de Preços 
escrita, com os valores Por Lotes e totais oferecidos para cada lote, após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo 
estipulado no lote 4.23, deste Edital; 
 
6.2  Na proposta escrita, deverá conter: 

a) Os valores dos impostos e fretes já deverão estar computados no valor do 
produto ou                                        destacados; 

 
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da abertura das propostas virtuais; 
 



 

 

c) Especificação completa com a marca e os modelos dos produtos oferecidos 
(quando for o caso), com informações técnicas que possibillote a sua completa 
avaliação, conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; 

 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 
6.3 Atendidos todos os  requisitos,  será(ão)  considerada(s)  vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que oferecer(em) o MENOR PREÇO, NO REGIME DE CONTRATAÇÃO 
PELO MENOR VALOR POR LOTE; 
 
6.4 Os preços Por Lotes cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais 
despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
 
6.5 Serão desclassificadas  as propostas que confllote com as normas deste Edital ou 
da legislação em vigor; 
 
6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

6.6.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores Por 
Lotes; 

 
6.6.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) 

insuficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 
 

6.6.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão 
do Pregoeiro; 

 
6.6.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 
 
7 GARANTIA 
 
7.1  A Empresa vencedora deverá entregar os produtos com os prazos de validade de 
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da nota fiscal de venda.  
 
8 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, VALOR POR LOTE, 
observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
 
8.2 Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela LC147/14, serão observados os seguintes procedimentos: 
 
8.3 Encerrada a fase de lances, para aqueles itens de participação aberta a todas 
as empresas, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 



 

 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco 
por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico 
para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta 
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 

 
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou  

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no sublote 8.3, 
o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na 
alínea “a”.  
 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada, na forma da alínea “a’” anterior, serão convocadas as 
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
8.3.1 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no sublote 8.3, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 
8.4 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor 
Por Lote, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública 
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor; 
 
8.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital; 
 
8.6 Para os itens de participação exclusiva à Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, o Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de 
menor valor Por Lote, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
8.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital; 
 
8.8       Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o 
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 



 

 

 
8.9       Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 
9. HABILITAÇÃO 
 
9.1      Conforme ANEXO 03  
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
10.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 
horas.  
 
10.1.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente; 
 
10.1.4  As dúvidas a serem dirimidas por telefone ou e-mail, terão o caráter 
estritamente informal. 
 
10.2 Terminada a fase de disputa de lances será aberto o prazo de 15 minutos para 
interposição de recursos. (Não serão aceitos recursos não manifestados no canal de 
chat do sistema dentro do prazo estabelecido). Manifestada a interposição recursal, 
fica intimada a licitante, para que no prazo máximo de três dias, conforme Art. 26 do 
Decreto 5450 de 31 de maio de 2005, que proceda o envio dos documentos originais 
da fundamentação das razões recursais e os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, ficando suspensa a seção para análise dos 
recursos. 
 
10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a 
licitação importará a preclusão do direito de recurso; 
 
10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 
proponente; 
 
10.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
 
10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.7   Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá 
ser encaminhada para a Prefeitura de VITORINO-PR,, no endereço:  Rua Barão de 
Capanema, 134 – Centro – VITORINO-PR – CEP 85.520-000, Gerencia de  



 

 

Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as 
razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada 
no processo. Junto com este documento original, deverá ser enviado também 
uma cópia por e-mail licita@vitorino.pr.gov.br para que seja possível a 
publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este, 
obedecidos os prazos estabelecidos no Lote 10.2 deste Edital. 
 
11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as 
seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 
responsabilidades civil e criminal: 

 a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 
de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 

  b) Até 10% (dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
 
11.2.  Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua 
proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e 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; 

 
11.3.   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê   defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 
 
12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de 
VITORINO-PR, firmará Contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR 
visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta Anexo 02 que 
integra este Edital. 
 



 

 

12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a 
partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura 
de VITORINO-PR, sito a Rua Barão de Capanema, 134 - centro– VITORINO – 
Paraná, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pelo Município de VITORINO-PR. 
 
12.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do 
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 
previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, 
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação 
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para 
celebração do Contrato. 
 
13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO. 
 
13.1  Após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá entregar os produtos na 
sede das Secretarias Municipais Solicitantes, VITORINO-PR, com frete por conta da 
contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sendo que ao contratado desta 
licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as 
especificações, condições e obrigações previstas. 
13.3 O recebimento dos veículos será feito pela Comissão de Recebimento de Bens, 
que fará a conferência dos itens entregues de acordo com os termos do Edital. 
  
14.       PAGAMENTO 
 
14.1    O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante liberação dos 
recursos e  contados a partir da entrega da nota fiscal eletrônica, relativa aos veículos 
entregues, desde que os mesmos estejam de acordo com o Contrato e devidamente 
conferidos pela Comissão de Recebimento de Bens. 

 
14.2 Dotações Orçamentárias:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.011.3390.30 1000 363/2022 MANTER O SETOR DE AGRICULTURA 
2.009.3390.30 1000 337/2022 Manter o Setor de Indústria e Comércio 
2.010.3390.30 1511 352/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.008.3390.30 1511 323/2022 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.010.3390.30 1504 351/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.008.3390.30 1510 322/2022 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.010.3390.30 31000 503/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.010.3390.30 31504 481/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.008.3390.30 1000 321/2022 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.010.3390.30 1512 353/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.010.3390.30 1000 350/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 

 
15        REAJUSTAMENTO 

A empresa proponente deverá presentar relatório de comprovação financeiras 
de todos os lotes vencedores para análise dos lotes para recomposição. 
 



 

 

16 Da Fraude e da Corrupção  
16.1 os licitantes devem observar e o contratado  deve fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados,se admita subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos deste, definem-se as seguintes praticas. 

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 
no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) Pratica fraudulenta: falsificação ou omissão dos fatos com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
propostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente as 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) Pratica obstrutiva: destruir falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeção 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismos financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de pratica prevista deste edital, atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

16.2 na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante aditamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física inclusive declarando-a inelegível 
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financeiros 
pelo mecanismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de agente, em praticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiando pelo organismo. 

16.3 Considerando os propósitos, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação deverá concordar e autorizar que na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante aditamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele indicadas posam inspecionar o local de execução do contrato e 
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 

 
17 DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1   O Município de VITORINO-PR poderá revogar a  presente  licitação  no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. O Município de VITORINO – PR, poderá, ainda, prorrogar, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
17.2   O proponente  é  responsável   pela  fidelidade e  legitimidade    das  
Informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 



 

 

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 
17.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo; 
 
17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 
 
17.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta; 
 
17.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
 
17.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 
 
17.9   A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital; 
 
17.10  Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil  qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação 
à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 
 
17.11  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o de VITORINO/PR, considerado aquele a que está vinculado o 
Pregoeiro;  
 
17.12   O  Pregoeiro  e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 
8hs30min às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço: 
Rua Barão de Capanema, 134, Centro – VITORINO, Paraná, para melhores 
esclarecimentos; 
 
17.13  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora 
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  
 
17.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 



 

 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
17.15  O valor máximo estimado para este Pregão é ESTABELECIDO NO ANEXO I, 
correspondente ao valor dos lotes que compõem o objeto deste; 
 
17.16. Dúvidas e questionamentos sobre o edital feitas via e-mail e telefone, terão 
caráter meramente informativo; 
 
17.17  Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente. 

 

VITORINO, 01/11/2022 
                                   
   
 

 
FERNANDO SINHORINI 

Pregoeiro 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
1- OBJETO 
 
O presente Pregão tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, conforme especificações constantes no Edital e neste Termo de 
Referência. 
 
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o 
objeto descritas no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, 
prevalecerão as últimas. 

 
2- ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS: 

Lote: FERRO E AÇO 
Preço Total do Lote: 

547.038,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

10 Aço Ø 10,00 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 300,00  79,00  23700,00 
11 Aço Ø 12,50 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 200,00  121,36  24272,00 
12 Aço Ø 16,00 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 20,00  188,00  3760,00 
13 Aço Ø 20,00 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 40,00  305,00  12200,00 
14 Aço Ø 25,00 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 20,00  164,00  3280,00 
15 Aço Ø 4,2 mm CA 60 - (barra com 12,00m) UN 20,00  15,29  305,80 
16 Aço Ø 5,0 mm CA 60 - (barra com 12,00m) UN 20,00  21,61  432,20 
17 Aço Ø 6,3 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 20,00  33,96  679,20 
18 Aço Ø 8 mm CA 50 - (barra com 12,00m) UN 20,00  54,76  1095,20 
33 Arame galvanizado nº 12 com revestimento em PVC 

(diversas cores) 
KG 50,00  42,00  2100,00 

34 Arame galvanizado nº 14 com revestimento em PVC 
(diversas cores) 

KG 50,00  27,99  1399,50 

35 Arame galvanizado nº 16 com revestimento em PVC 
(diversas cores) 

KG 50,00  31,38  1569,00 

36 Arame farpado rolo de 500m. UN 20,00  502,46  10049,20 
37 Arame Galvanizado nº 12. KG 20,00  25,50  510,00 
38 Arame galvanizado nº 16. KG 20,00  30,39  607,80 
39 Arame galvanizado nº 18. KG 30,00  27,19  815,70 
40 Arame galvanizado nº 20. KG 20,00  45,00  900,00 
41 Arame ovalado 15x17 rolo de 500m. UN 10,00  546,00  5460,00 
42 Arame recozido nº 14. KG 20,00  25,00  500,00 
43 Arame recozido nº 16. KG 20,00  25,00  500,00 
44 Arame recozido nº 18. KG 30,00  25,00  750,00 
62 Barra de ferro roscável galvanizada diâmetro 5/16" x 

c= 1,00 m 
M 10,00  8,50  85,00 

63 Barra de ferro roscável polida diâmetro 3/8" x c= 
1,00 m 

M 10,00  11,90  119,00 

141 Coluna de ferro 7 x 14 cm x 6,00 m ferro diâmetro 8 
mm 

UN 300,00  145,50  43650,00 

142 Coluna de ferro 7x27 cm x 6,00 m ferro diâmetro 10 
mm 

UN 300,00  200,00  60000,00 

143 Coluna de ferro 7x27cmx6,00 m ferro diâmetro 8 
mm 

UN 300,00  145,50  43650,00 

215 Gradil em tela de arame galvanizado fio 5,10mm 
malha 50x200mm, cor azul, em arame zincado, 
revestido com PVC de alta aderência na cor azul, 
com a altura de 1,53 metros e largura de 2,50 
metros, incluindo pontaletes em tubo 40x60mm, 
revestido na parte interna e externa com PVC de 
alta aderência a cada 2,50 metros e conjuntos de 

M2 100,00  173,99  17399,00 



 

 

fixação com tampa e parafuso. 
216 Gradil em tela de arame galvanizado fio 5,10mm 

malha 50x200mm, cor azul, em arame zincado, 
revestido com PVC de alta aderência na cor azul, 
com a altura de 2,43 metros e largura de 2,50 
metros, inclusive pontaletes em tubo 40x60mm, 
revestido na parte interna e externa com PVC de 
alta aderência a cada 2,50 metros e conjuntos de 
fixação com tampa e parafuso. 

M2 100,00  176,99  17699,00 

218 Grampo para cerca 19x11mm. KG 50,00  23,60  1180,00 
388 Tela mosquiteira, arame galvanizado, fixada tubos 

de ferro 20x30mm, incluso pintura fundo 
M2 100,00  199,00  19900,00 

389 Tela soldada alambrado, fio 2,5 mm, malha 5 x 15 
cm (Item com preferência para MPE (cota até 
25%)). 

M2 500,00  26,55  13275,00 

390 Tela de arame trançado galvanizado, fio 2,10 mm 
(BWG 14), malha 4,0 cm, altura variável 

M2 500,00  32,25  16125,00 

391 Tela soldada alambrado, fio 2,76 mm (BWG 12), 
malha 5 x 5 cm 

M2 500,00  55,17  27585,00 

441 Treliça TG8L aço CA-60 nervurado, 8,00 cm x6,00 
metros 

UN 200,00  78,83  15766,00 

447 Trincos tarjeta de ferro zincada - 2" UN 80,00  4,18  334,40 
448 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, 

DN 50 mm, (2") E= 3 mm, 4,4Kg/M9, conforme NBR 
5580. 

UN 500,00  61,09  30545,00 

449 Tubo de aço retangular, chapa preta, 30 x 20, 
espessura 1,50 mm, barra com 6,00 metros 

UN 300,00  88,98  26694,00 

450 Tubo de ferro quadrado, chapa preta, 40 x 40 x 1,20 
mm - barra com 6,00 m 

UN 150,00  123,00  18450,00 

451 Tubo de ferro redondo, chapa preta, 1" x parede 1,5 
mm - barra com 6,00 m 

UN 50,00  76,00  3800,00 

452 Tubo de ferro redondo, chapa preta, 2" x parede 2,0 
mm - barra com 6,00 m 

UN 200,00  197,50  39500,00 

453 Tubo de ferro redondo, chapa preta, 3" x parede 2,0 
mm - barra com 6,00 m 

UN 200,00  281,98  56396,00 

Lote: PARAFUSOS - ARRUELAS - PREGOS - 
BUCHAS Preço Total do Lote: 

18.910,15  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

55 Arruela de ferro 1/2"", lisa, polida, embalagem com 
100 unidades. 

UN 10,00  0,26  2,60 

56 Arruela de ferro 3/8", lisa, polida, embalagem com 
100 unidades. 

UN 10,00  0,56  5,60 

57 Arruela de ferro 5/16", lisa, polida, embalagem com 
100 unidades. 

UN 10,00  0,20  2,00 

58 Arruela de ferro 1/4", lisa, polida, embalagem com 
100 unidades. 

UN 10,00  0,14  1,40 

90 Bucha plástica 10 mm para gesso - pacote com 250 
unidades 

UN 10,00  0,80  8,00 

91 Bucha plástica 8 mm para gesso - pacote com 500 
unidades 

UN 10,00  73,39  733,90 

92 Bucha de nylon 6 mm- pacote com 100 unidades UN 20,00  20,07  401,40 
93 Bucha plástica 6 mm para gesso - pacote com 10 

unidades 
UN 50,00  4,50  225,00 

121 Chumbador Parabolt , em aço carbono zincado, com 
prisioneiro e prolongador 1/2 x 4.½" . 

UN 100,00  8,00  800,00 

122 Chumbador Parabolt, em aço carbono zincado, com 
prisioneiro e prolongador 3/8 x 4.½" . 

UN 100,00  5,00  500,00 

262 Parafuso sextavado 1/4" x 3" (75 mm), galvanizado 
com rosca UNC -pacote com 100 unidades 

UN 2,00  8,90  17,80 

263 Parafuso auto brocante, em aço carbono com 
acabamento zincado, cabeça flangeada, medidas 
aproximadas de 4,2mm x 19mm, embalagem com 
500 unidades. 

UN 10,00  0,50  5,00 

264 Parafuso auto brocante, em aço carbono com UN 10,00  0,70  7,00 



 

 

acabamento zincado, cabeça flangeada, medidas 
aproximadas de 4,2mm x 25mm, embalagem com 
500 unidades. 

265 Parafuso francês, zincado, 3/16" x 1.1/4", com porca 
e arruela - embalagem com 100 unidades 

UN 10,00  2,50  25,00 

266 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 1.1/2", com porca 
e arruela - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  137,00  137,00 

267 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 1.1/4", com porca 
e arruela -emabalagem com 100 unidades 

UN 1,00  250,00  250,00 

268 Parafuso sextavado, galvanizado, 1/4" x 1", com 
rosca UNC - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  53,50  53,50 

269 Parafuso sextavado, galvanizado, 1/4" x 2", com 
rosca UNC - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  53,50  53,50 

270 Parafuso sextavado, galvanizado, 3/8" x 1", com 
rosca UNC - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  170,00  170,00 

271 Parafuso sextavado, galvanizado, 3/8" x 1.1/2", com 
rosca UNC - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  122,65  122,65 

272 Parafuso sextavado, galvanizado, 3/8" x 2", com 
rosca UNC - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  126,39  126,39 

273 Parafuso sextavado, galvanizado, 5/16" x 1.1/2", 
com rosca UNC - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  118,00  118,00 

274 Parafuso frânces, zincado, 3/16" x 2", com porca e 
arruela - embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  50,14  50,14 

275 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 2", com porca e 
arruela -embalagem com 100 unidades 

UN 1,00  132,00  132,00 

276 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 3", com porca cen 1,00  153,39  153,39 
277 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 4", com porca e 

arruela 
cen 1,00  212,95  212,95 

278 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 5", com porca e 
arruela 

cen 1,00  233,56  233,56 

279 Parafuso francês, zincado, 5/16" x 6", com porca e 
arruela 

cen 1,00  264,48  264,48 

280 Parafuso Philips 3,5 x 14 mm cen 1,00  15,90  15,90 
281 Parafuso Philips 3,5 x 16 mm cen 1,00  8,00  8,00 
282 Parafuso Philips 3,5 x 20 mm cen 1,00  7,00  7,00 
283 Parafuso Philips 3,5 x 25 mm cen 1,00  9,00  9,00 
284 Parafuso Philips 3,5 x 30 mm cen 1,00  9,00  9,00 
285 Parafuso Philips 4 x 16 mm cen 1,00  23,00  23,00 
286 Parafuso Philips 4 x 20 mm cen 1,00  22,00  22,00 
287 Parafuso Philips 4 x 25 mm cen 1,00  40,00  40,00 
288 Parafuso Philips 4 x 30 mm cen 1,00  41,94  41,94 
289 Parafuso Philips 4 x 40 mm cen 1,00  35,00  35,00 
290 Parafuso Philips 4 x 45 mm cen 1,00  17,03  17,03 
291 Parafuso Philips 4,2 x 13 mm ponta agulha cen 1,00  9,80  9,80 
292 Parafuso Philips 4,2 x 32 mm auto brocante cen 1,00  18,00  18,00 
293 Parafuso Philips 5 x 50 mm cen 1,00  23,05  23,05 
294 Parafuso Philips 5 x 60 mm cen 1,00  29,74  29,74 
295 Parafuso Philips 6 x 80 mm cen 1,00  40,00  40,00 
296 Parafuso Philips 6 x 90 mm cen 1,00  48,80  48,80 
297 Parafuso sextavado, galvanizado, 5/16" x 1", com 

rosca UNC 
cen 1,00  73,23  73,23 

298 Parafuso sextavado, galvanizado, 5/16" x 3", com 
rosca UNC 

cen 1,00  15,00  15,00 

299 Parafuso telheiro 5/16'x110mm cen 1,00  85,00  85,00 
340 Prego de aço polido 10 x 10 (7/8 x 17) com cabeça KG 10,00  37,34  373,40 
341 Prego de aço polido 15 x 18 (1.1/2 x 13) com 

cabeça 
KG 10,00  23,60  236,00 

342 Prego de aço polido 16 x 24 (2.1/4 x 12) com 
cabeça 

KG 50,00  23,50  1175,00 

343 Prego de aço polido 17 x 27 (2.1/2 x 11) com 
cabeça 

KG 100,00  16,88  1688,00 

344 Prego de aço polido 17 x 27 (2.1/2 x 11) com 
cabeça dupla 

KG 30,00  33,00  990,00 

345 Prego de aço polido 22 x 48 (4.1/4 x 5) com cabeça KG 100,00  21,00  2100,00 
346 Prego 12 x 12 com cabeça KG 30,00  27,85  835,50 



 

 

347 Prego 13 x 15 com cabeça KG 10,00  27,99  279,90 
348 Prego 18 x 30 com cabeça dupla KG 50,00  21,00  1050,00 
349 Prego 19 x 39 com cabeça KG 100,00  22,30  2230,00 
350 Prego 25 x 72 com cabeça KG 10,00  26,00  260,00 
351 Prego telheiro 18 x 27 - pacote com 500 gramas  UN 100,00  22,89  2289,00 
357 Rebite POP 3,2x15mm, pacote com 50unidades UN 20,00  0,30  6,00 
358 Rebite POP 4,0x15mm, pacote com 50unidades UN 20,00  0,45  9,00 
359 Rebite POP 5,0x15mm, pacote com 50 unidades UN 20,00  0,28  5,60 

Lote: CIMENTO - ARGAMASSA - CAL 
Preço Total do Lote: 

84.048,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

26 Aguarrás 5 litros - embalagem metálica. UN 50,00  56,65  2832,50 
27 Aguarrás 900ml - embalagem metálica. UN 100,00  16,74  1674,00 
50 Argamassa AC - I - 20 Kg UN 200,00  17,00  3400,00 
51 Argamassa AC - II na cor branca - 20 Kg  UN 200,00  27,50  5500,00 
52 Argamassa AC - II na cor cinza - 20 Kg  UN 200,00  23,50  4700,00 
53 Argamassa AC - III na cor branca - 20 Kg  UN 200,00  33,60  6720,00 
54 Argamassa AC - III na cor cinza - 20 Kg  UN 300,00  34,14  10242,00 
109 Cal hidratada - 20 Kg UN 200,00  17,00  3400,00 
110 Cal liquido (aditivo para argamassa) - embalagem 

com 1 litros 
UN 100,00  9,00  900,00 

111 Cal liquido (aditivo para argamassa) - embalagem 
com 5 litros 

UN 70,00  30,00  2100,00 

112 Cal para pintura pacote com 8 Kg UN 300,00  11,45  3435,00 
123 Cimento CP II - Z 32 - saco de 50 Kg UN 1.000,00  37,79  37790,00 
124 Cimento CP V-ARI - saco de 40 Kg. UN 50,00  27,09  1354,50 

Lote: BROCAS 
Preço Total do Lote: 

4.563,30  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

68 Broca de aço escareador 8 mm UN 10,00  21,99  219,90 
69 Broca de aço rápido 10 mm UN 30,00  15,75  472,50 
70 Broca de aço rápido 12 mm UN 10,00  17,92  179,20 
71 Broca de aço rápido 16.0 mm. UN 10,00  43,85  438,50 
72 Broca de aço rápido 18.0 mm. UN 10,00  49,38  493,80 
73 Broca de aço rápido 2,5 mm. UN 10,00  6,25  62,50 
74 Broca de aço rápido 3 mm UN 10,00  7,00  70,00 
75 Broca de aço rápido 5mm. UN 20,00  4,10  82,00 
76 Broca de aço rápido 6 mm UN 20,00  4,51  90,20 
77 Broca de aço rápido 8 mm UN 20,00  9,17  183,40 
78 Broca de vídea 10 mm UN 30,00  6,10  183,00 
79 Broca de vídea 10 mm x 30 cm UN 10,00  19,00  190,00 
80 Broca de vídea 12 mm UN 10,00  17,50  175,00 
81 Broca de vídea 12 mm x 30 cm UN 10,00  16,20  162,00 
82 Broca de vídea 13 mm UN 10,00  23,10  231,00 
83 Broca de vídea 13 mm x 30 cm UN 10,00  22,00  220,00 
84 Broca de vídea 5 mm UN 20,00  7,60  152,00 
85 Broca de vídea 6 mm UN 30,00  9,28  278,40 
86 Broca de vídea 6 mm x 30 cm UN 10,00  13,24  132,40 
87 Broca de vídea 8 mm UN 30,00  12,45  373,50 
88 Broca de vídea 8 mm x 30 cm UN 10,00  17,40  174,00 

Lote: CADEADOS - CORRENTES - CORDAS 
Preço Total do Lote: 

9.119,20  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

100 Cadeado nº 20 com duas chaves UN 20,00  15,00  300,00 
101 Cadeado nº 25 com duas chaves UN 20,00  14,80  296,00 
102 Cadeado nº 30 com duas chaves UN 20,00  17,40  348,00 
103 Cadeado nº 35 com duas chaves UN 20,00  21,00  420,00 
104 Cadeado nº 40 com duas chaves UN 20,00  21,98  439,60 
105 Cadeado nº 45 com duas chaves UN 20,00  27,21  544,20 



 

 

106 Cadeado nº 50 com duas chaves UN 20,00  37,43  748,60 
107 Cadeado nº 60 com duas chaves UN 20,00  54,79  1095,80 
146 Corda polietileno trançada 10 mm M 200,00  3,00  600,00 
147 Corda polietileno trançada 12 mm M 200,00  3,36  672,00 
148 Corda polietileno trançada 8 mm M 500,00  1,73  865,00 
149 Corrente de aço galvanizado 6,00 mm KG 30,00  50,50  1515,00 
150 Corrente de aço galvanizado 8,00 mm KG 30,00  42,50  1275,00 

Lote: ABRAÇADEIRAS - FITAS - COLA - ADESIVOS - 
CLIPS Preço Total do Lote: 

76.102,25  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 Abraçadeira de nylon 12 x 650, pacote com 20 
unidades 

UN 5,00  43,00  215,00 

2 Abraçadeira de nylon 2,5 x 80, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  6,50  32,50 

3 Abraçadeira de nylon 3,6 x 140, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  11,94  59,70 

4 Abraçadeira de nylon 3,6 x 200, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  12,98  64,90 

5 Abraçadeira de nylon 3,7 x 202, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  10,98  54,90 

6 Abraçadeira de nylon 4,5 x 430, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  93,45  467,25 

7 Abraçadeira de nylon 4,8 x 280, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  33,05  165,25 

8 Abraçadeira de nylon 4,8 x 370, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  41,23  206,15 

9 Abraçadeira de nylon 4,8 x 390, pacote com 100 
unidades 

UN 5,00  56,40  282,00 

19 Adesivo estrutural de base epóxi, de alta resistência, 
conjunto com componentes A e B, conteúdo da 
embalagem: 1Kg. 

UN 15,00  108,60  1629,00 

20 Adesivo de silicone, incolor, embalagem c/ 270 
gramas 

UN 30,00  25,00  750,00 

21 Adesivo de silicone, preto, embalagem c/ 280 
gramas 

UN 30,00  28,00  840,00 

22 Adesivo tapa furo, 13 mm - cor a ser definida pelo 
contratante - cartela com 50 peças. 

UN 10,00  7,82  78,20 

23 Adesivo FIX 3, tubo de 320gr UN 30,00  25,90  777,00 
24 Adesivo PU40, branco ou preto, tubo de 310 ml. UN 30,00  25,84  775,20 
25 Adesivo PU40, cinza, de uso geral, tubo c/ 310 ml UN 100,00  29,99  2999,00 
125 Clips para cabo de aço 1/2", leve, em aço carbono, 

galvanizado 
UN 20,00  6,00  120,00 

126 Clips para cabo de aço 5/8", leve, em aço carbono, 
galvanizado 

UN 10,00  9,22  92,20 

127 Clips para cabo de aço 3/16", leve, em aço carbono, 
galvanizado 

UN 10,00  0,86  8,60 

128 Clips para cabo de aço 1/2", pesado, em aço 
carbono, galvanizado 

UN 10,00  12,00  120,00 

129 Clips para cabo de aço 1/4", pesado, em aço 
carbono, galvanizado 

UN 10,00  5,00  50,00 

130 Clips para cabo de aço 1/8", pesado, em aço 
carbono, galvanizado 

UN 10,00  3,00  30,00 

131 Cola poliuretano PU 36, embalagem com 
345g/300ml, disponível nas cores branco, bege, 
marrom, cinza, preto ou neutro. 

UN 100,00  35,50  3550,00 

132 Cola supercola instantânea, embalagem c/ 5 gramas UN 50,00  10,00  500,00 
133 Cola adesivo instantâneo, embalagem com 100 

gramas 
UN 20,00  2.607,00  52140,00 

134 Cola epóxi (adesivo bicomponente à base de resina 
epóxi), com cura inicial entre 2 e 10 minutos, caixa 
com 23 gramas, sendo que a embalagem deverá 
ser composta por misturador e dois tubos de 11,5 
gramas cada, sendo componente A (resina epóxi) 

UN 10,00  11,00  110,00 



 

 

concentração 60- 100% e componente B 
(endurecedor) concentração 60-100% (Referência: 
Araldite) 

135 Cola (fixador) para cal - sachê com 150 ml. UN 300,00  1,48  444,00 
136 Cola a base poliuretano PU 40, embalagem com 

310 ml. 
UN 10,00  32,08  320,80 

137 Cola de poliuretano reativo, embalagem com 500 
gramas 

UN 50,00  45,08  2254,00 

138 Cola durepoxi (adesivo termo fixo). Produto epóxi bi 
componente extra forte e resistente. Solda, molda, 
veda e fixa. Recomendado para metal, vidro, 
cerâmica, cimento, mármore e plástico. Embalagem 
c/ 250 gramas. 

UN 20,00  153,00  3060,00 

139 Cola trava roscas de alta resistência, embalagem c/ 
10 gramas 

UN 30,00  43,99  1319,70 

201 Fio de nylon para cortador e roçadeira de grama 
1,8mm x 100m 

UN 20,00  1,60  32,00 

202 Fita plástica zebrada, em poliestireno, para 
demarcação de áreas, sem adesivo, com listras 
amarela e preta intercaladas, largura de 70 mm, rolo 
de 200 metros 

UN 50,00  8,97  448,50 

203 Fita adesiva asfáltica aluminizada multiuso, L = 10 
cm, rolo de 10 metros 

UN 30,00  12,00  360,00 

204 Fita antiderrapante 50mm x 20m UN 10,00  80,00  800,00 
205 Fita crepe, rolo de 16 mm x 50 m UN 30,00  3,28  98,40 
206 Fita crepe, rolo de 19 mm x 50 m UN 30,00  7,20  216,00 
207 Fita crepe, rolo de 25 mm x 50 m UN 50,00  6,74  337,00 
233 Linha de nylon com 0,8mm de espessura, rolo com 

100m 
UN 20,00  14,75  295,00 

Lote: FERRAMENTAS 
Preço Total do Lote: 

82.160,13  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

28 Alicate de bico 6" x 150 mm, com cabo isolado para 
1.000 Volts 

UN 5,00  42,73  213,65 

29 Alicate de corte diagonal 6" x 150 mm, com cabo 
isolado para 1.000 Volts 

UN 5,00  40,00  200,00 

30 Alicate de pressão 10" UN 5,00  33,00  165,00 
31 Alicate nivelador de piso e porcelanato - universal - 

Serve para modelo FIT, MAX, FLEX. Para 
marmores e granitos e também para outras marcas 
de niveladores 

UN 3,00  80,00  240,00 

32 Alicate universal 8" x 200 mm, com cabo isolado 
para 1.000 Volts 

UN 5,00  29,00  145,00 

45 Arco de serra para corte de metais, plasticos e 
madeiras. Cabo ergonomico fechado em aluminio 
com punho em borracha termoplástica. Estrutura em 
aço carbono tubular com apoio em borracha 
termoaplastica. 30x11x3cm. Lamina de aço 
carbono. 

UN 20,00  27,00  540,00 

60 Balde metálico para concreto, com capacidade oara 
10 litros. 

UN 5,00  30,00  150,00 

64 Batente de silicone, para porta (protetor auto- 
adesivo) 8,00 mm, cartela com 50 unidades 

UN 5,00  6,10  30,50 

67 Bomba manual para graxa, com reservatório para 7 
Kg, pressão de trabalho de até 5.000 PSI, com 
pintura eletrostática a pó externo e interno borrifado, 
cabeçote em aço, mangueira com até 1,30 metros 
para alta pressão, bico acoplador hidráulico de 4 
garras, vazão de 4 gramas por acionamento, com 
extensão rígida, compactador de graxa, 215mm x 
325mm x 315mm. 

UN 5,00  340,00  1700,00 

89 Broxa para pintura retangular com 18 x 8 cm UN 40,00  10,48  419,20 
94 Cabo de madeira comprimento 150 cm para enxada. UN 30,00  15,70  471,00 
95 Cabo de madeira comprimento 95 cm para picareta UN 15,00  21,14  317,10 



 

 

96 Cabo de madeira comprimento 120 cm reto para pá 
cortadeira 

UN 30,00  18,00  540,00 

97 Cabo para rolo de pintura - 10 cm UN 20,00  4,19  83,80 
98 Cabo para rolo de pintura - 15 cm UN 20,00  8,37  167,40 
99 Cabo para rolo de pintura - 23 cm UN 20,00  6,20  124,00 
113 Carregador de bateria inteligente para carro, moto e 

caminhão. Amperagem variável de 0,2 até 5Ah. 
Para baterias chumbo ácidas ou gel seladas de 12 
volts, de 1,5 até 300 amperes. Com potência de 5 
Ah. Com duas opções de carga: lenta (2Ah) e semi-
rápida (5Ah), bivolt (127/220V), painel indicativo 
completo, livre de acompanhamento humano. Com 
proteção térmica que desliga em caso de 
sobreaquecimento. Acabamento em chapa de aço 
com pintura epóxi. 

UN 2,00  1.325,00  2650,00 

114 Carrinho de mão, caçamba em aço, 60 L, pneu e 
câmara 

UN 10,00  245,00  2450,00 

115 Carrinho enrolador de mangueira até 55m, com 
rodas 86,5x51,4x46cm (AxLxC) 

UN 10,00  255,55  2555,50 

118 Cavadeira aço temperado corte reto c= 25 x L= 
10cm cabo de madeira 120cm. 

UN 5,00  51,82  259,10 

119 Cavadeira articulada metálica grande com cabo de 
madeira c=150cm. 

UN 5,00  38,50  192,50 

120 Chave de fenda em aço cromo vanádio, cabo 
ergonômico em plástico, medidas aproximadas de 
3/8 x 10" (9,5 x 250mm). 

UN 10,00  15,44  154,40 

140 Colher de pedreiro, em aço forjado, canto reto, 8", 
com cabo de madeira 

UN 5,00  20,65  103,25 

155 Desempenadeira em aço, dentada, 25 x 12 cm, com 
cabo de madeira 

UN 10,00  16,91  169,10 

156 Desempenadeira plástica, 15 x 26 cm, cabo de 
plástico, com espuma 

UN 20,00  12,40  248,00 

157 Desengripante (lubrificante) Lubrifica e protege 
todos os tipos de pelas metálicas, cromadas ou não, 
contra a ação do tempo. Elimina umidade e evita a 
ferrrugem, solta partes emperradas. Frasco com 
300ml. 

UN 40,00  12,00  480,00 

158 Disco de Serra 4.3/8" x 3/4 - 110mm x 20mm UN 50,00  22,50  1125,00 
159 Disco de corte 4.3/8" x 3/4 - 110mm x 20mm UN 50,00  7,00  350,00 
160 Disco diamantado segmentado 4.3/8" x 3/4 - 110mm 

x 20mm 
UN 50,00  22,00  1100,00 

161 Disco flap 4.3/8" x 3/4 - 110mm x 20mm UN 50,00  6,80  340,00 
165 Engate rápido 1/2", completo, em plástico PP ou 

ABS, para mangueira de jardim 
UN 100,00  16,00  1600,00 

166 Enxada estreita leve, lâmina em aço carbono, 250 x 
235 mm, olho com diâmetro de 38 mm, com cabo 
em madeira entre 145 e 150 cm. 

UN 30,00  48,00  1440,00 

167 Escada articulada 4x4 de aluminio 16 degraus. 
Altura de 2,18m quando fechada. Altura de 4,29m. 
Largura de 34cm. Com sistema de trava 

UN 3,00  626,25  1878,75 

168 Escada de aluminio telescópica com 13 degraus, 
5m. Escada telescópica de apoio confeccionada 
com nobre aluminio aeronautico. Pés 
antiderrapantes. Travas de segurança para 
elevação de cada degrau. Dimensões: 5m (13 
degraus) de extensão máxima na posição 
totalmente esticada, 95cm (13 degraus) de altura na 
posição fechada para armazenamento. Suporta o 
peso máximo de 150kg. 

UN 3,00  720,98  2162,94 

169 Escada de aluminio telescópica com 8 degraus, 
2,6m. Escada telescópica de apoio confeccionada 
com nobre aluminio aeronautico. Pés 
antiderrapantes. Travas de segurança para 
elevação de cada degrau. Dimensões: 2,6m (8 
degraus) de extensão máxima na posição 
totalmente esticada, 73cm (8 degraus) de altura na 

UN 3,00  525,95  1577,85 



 

 

posição fechada para armazenamento. Suporta o 
peso máximo de 150kg. 

170 Esguicho metálico, tipo pistola, entrada para 
mangueira 1/2", usado para jardinagem 

UN 50,00  41,00  2050,00 

180 Espátula, em aço temperado, 4 cm, superfície lisa, 
com cabo de madeira 

UN 5,00  6,70  33,50 

181 Espátula, em aço temperado polido 5", resistente 
para preparações de repintura e raspagens em 
geral, com cabo 

UN 5,00  15,04  75,20 

182 Espátula, em aço, 10 cm, com cabo de madeira UN 5,00  11,00  55,00 
183 Espátula, em aço, 6 cm, com cabo de madeira UN 10,00  9,00  90,00 
184 Espátula, em aço, 8 cm, com cabo de madeira UN 10,00  7,63  76,30 
185 Espuma expansiva de poliuretano, embalagem com 

300 ml 
UN 100,00  22,94  2294,00 

186 Espuma expansiva de poliuretano, embalagem com 
500 ml 

UN 50,00  26,81  1340,50 

187 Esquadro metálico, corpo em aço carbono 
temperado, 30 cm, graduação em milímetros e 
polegadas, com cabo de plástico 

UN 10,00  18,69  186,90 

188 Esquadro metálico, corpo em aço temperado, 60 
cmx40 cm, revestimento em verniz, graduações 
gravadas em baixo relevo em ambos os lados 

UN 10,00  77,01  770,10 

189 Esticador para cabo de aço 3/16" (gancho x olhal), 
uso leve, em aço galvanizado 

UN 50,00  5,93  296,50 

190 Esticador tipo catraca com roseta para esticar 
arame liso 

UN 100,00  9,80  980,00 

191 Extensão flexível 6", com encaixe de 1/4", fabricada 
em aço cromo vanádio, acabamento cromado 

UN 3,00  23,87  71,61 

192 Extensão de 4", com encaixe de 1/4", fabricada em 
aço cromo vanádio, acabamento niquelado, 
cromado e polido, de acordo com as normas DIN 
3120 

UN 2,00  14,33  28,66 

193 Facão para mato, em aço carbono forjado, 
comprimento da lâmina 16", com cabo de plástico. 

UN 30,00  27,21  816,30 

208 Foice roçadeira, em aço carbono especial, para 
corte de mato e capoeira, com olho de 32 mm de 
diâmetro, com cabo de madeira de 120 cm 

UN 10,00  46,42  464,20 

209 Formão de aço carbono com 4,peças.nos tamanhos 
de 6, 12, 18 e 24mm. Comprimento da lamina de 
138mm, dureza de 60 HRC, material: aço cromo 
vanádio. Cabo anatomico com borracha 
termoplastica. 

UN 3,00  132,70  398,10 

220 Jogo de chave biela tipo L - 8 a 19 mm - fabricadas 
em aço especial, acabamento niquelado e cromado, 
medidas iguais dos dois lados, cabeças de perfil 
cônico, aplicação indicada para aperto e desaperto, 
utilizado em porcas e parafusos sextavados, com 12 
peças 

UN 5,00  189,65  948,25 

221 Jogo de chaves combinadas, fabricadas em aço 
vanádio, acabamento niquelado e cromada, boca e 
estrela com medidas iguais, com 17 peças, sendo 6 
a 22 mm 

UN 5,00  408,00  2040,00 

222 Jogo de chaves philips e fenda, fabricadas em aço 
cromo vanádio, com 10 peças, sendo 6 chaves de 
fenda simples: 1/8 x 2"" - 3/16 x 1.1/2"" - 3/16 x 3"" - 
1/4 x 1.1/2"" - 1/4 x 4"" - 5/16 x 6"" e 04 chaves de 
fenda cruzada Phillips: 1/8 x 2' - 3/16 x 1.1/2"" - 3/16 
x 3"" - 1/4 x 4"" 

UN 5,00  154,36  771,80 

223 Jogo de ponta bits, de 4.0, 5.5 e 6.5 mm, para uso 
em parafusadeiras, com 31 peças, sendo: 2 x Ph1, 4 
x Ph2, 1 x Ph3, 2 x Pz1, 5 x Pz2, 1 x Pz3, 

UN 6,00  82,47  494,82 

224 Jogo de chave catraca e soquete com Itens 
Inclusos: Quantidade de peças do jogo de 
ferramentas:110 peças Conteúdo da Embalagem: 1 
Jogo de ferramentas, composto por 110 peças, 1 
maleta plástica, 1 porta-chaves allen/hexagonais 4 

UN 2,00  569,00  1138,00 



 

 

porta-bits 1 alicate corte diagonal 6" em aço cromo 
vanádio 1 alicate de bico meia-cana 6" em aço 
cromo vanádio 1 alicate bomba d'água 10" em aço 
cromo vanádio 2 chaves de fenda em aço cromo 
vanádio (5,0 mm x 75 mm (3/16" x 3") e 6,3 mm x 
100 mm (1/4" x 4")) 2 chaves phillips em aço cromo 
vanádio (5,0 mm x 75 mm (n° 1 - 3/16" x 3") e 6,3 
mm x 100 mm (n° 2 - 1/4" x 4")) 8 chaves 
allen/hexagonais em aço cromo vanádio (1,5 mm - 2 
mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 5,5 mm - 6 
mm) 11 chaves combinadas (8 mm - 9 mm - 10 mm 
- 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 17 mm 
- 18 mm - 19 mm) 15 soquetes sextavados encaixe 
1/2" em aço cromo vanádio (10 mm - 11 mm - 12 
mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 17 mm - 18 mm - 19 
mm - 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm - 24 mm - 27 
mm) 1 catraca encaixe 1/2" 1 extensão 5" em aço 
cromo vanádio encaixe 1/2" 1 junta universal em 
aço cromo vanádio encaixe 1/2" 1 cabo T em aço 
cromo vanádio encaixe 1/2" x 10 2 soquetes para 
vela de ignição em aço cromo vanádio (16 mm e 21 
mm 11 soquetes sextavados em aço cromo vanádio 
encaixe 1/4" (4 mm - 5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 
9 mm -10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm) 1 
catraca encaixe 1/4", 1 extensão em aço cromo 
vanádio 2" encaixe 1/4" 1 extensão em aço cromo 
vanádio 4" encaixe 1/4" 1 extensão flexível 6" em 
aço cromo vanádio encaixe 1/4" 1 junta universal 
em aço cromo vanádio encaixe 1/4" 1 cabo 
adaptador para bits com catraca em aço cromo 
vanádio encaixe 1/4", bits magnéticos em aço cromo 
vanádio encaixe 1/4": 7 fenda (3,5 mm (2 peças), 4 
mm (2 peças), 5,5 mm, 6,5 mm e 8 mm) 8 phillips 
(n° 0, n° 1, n° 2 e n° 3 (2 peças cada) 6 allen (2 mm 
- 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 7 mm) 3 quadrados 
(S1, S2 e S3) 7 hexalobular (T10, T15, T20, T25, 
T27, T30 e T40) 3 pozidrive (PZ1, PZ2 e PZ3) 4 três 
pontas (1, 2, 3 e 4) 2 adaptadores 

225 Jogo de soquete sextavado, encaixe 1/4", com 46 
peças 

UN 2,00  624,31  1248,62 

226 Junta universal com encaixe de 1/4", fabricada UN 2,00  40,25  80,50 
227 Lâmina para serra tico-tico, em aço, com encaixe 

unificado, lâmina com comprimento mínimo de 100 
mm, para madeira, metal e plásticos  

UN 30,00  9,99  299,70 

228 Lanterna de cabeça, ajuste universal, botão lateral 
liga/desliga, bateria recarregável bivolt, 01 lâmpada 
de LED e corpo em plástico ABS 

UN 3,00  66,66  199,98 

229 Lápis de carpinteiro e Marceneiro 18x2x2cm; 0,1g UN 50,00  1,55  77,50 
230 Lima para moto serra, diâmetro 3/16" x comprimento 

8" 
UN 20,00  7,00  140,00 

231 Lima chata, largura 1" x comprimento 10" UN 20,00  23,12  462,40 
232 Limpador de contato elétrico/eletrônico - spray - 300 

ml 
UN 5,00  15,90  79,50 

234 Lixa Seca nº 150 UN 50,00  2,17  108,50 
235 Lixa Seca nº 220 UN 200,00  2,17  434,00 
236 Lixa Seca nº 100 UN 50,00  2,28  114,00 
237 Lixa seca nº 120 UN 200,00  2,65  530,00 
238 Lixa seca nº 80 UN 200,00  2,30  460,00 
242 Machado, em aço carbono temperado, completo, 

com cabo de madeira 90cm 
UN 2,00  93,23  186,46 

243 Mangueira para jardim, produzida em três camadas, 
reforçada, com 30 metros de comprimento, com 
adaptador com engate rosqueado e esguicho com 
jato regulável. 

UN 10,00  71,52  715,20 

244 Mangueira para jardim, trançada e siliconada, 
diâmetro de 1/2" 

M 500,00  6,00  3000,00 



 

 

245 Mangueira preta 1/2" M 200,00  1,45  290,00 
246 mangueira preta 3/4" M 200,00  1,75  350,00 
248 Marreta oitavada, cabeça em aço forjado/temperado 

e pintado de preto, 4kg, com cabo de madeira 
envernizado 

UN 5,00  79,00  395,00 

249 Marreta oitavada, cabeça em aço carbono especial 
forjado/temperado ou ferro fundido, 6kg, com cabo 
de madeira longo envernizado 

UN 2,00  144,96  289,92 

250 Marreta quadrada, cabeça em aço forjado e verniz 
preto, 1kg, com cabo de madeira envernizado 

UN 10,00  31,89  318,90 

251 Martelo unha 27 mm, cabeça forjada e temperada 
em aço especial, acabamento polido, com cabo de 
madeira envernizado 

UN 15,00  38,00  570,00 

252 Martelo de unha 25 mm, cabeça forjada e 
temperada em aço, com cabo de madeira com 
comprimento mínimo de 30 cm 

UN 15,00  33,30  499,50 

257 Nível de alumínio, com 3 bolhas, desenho com 
leitura de topo que facilita a visualização, com 
orifício para pendurar 

UN 10,00  20,88  208,80 

258 Pá (vanga) quadrada, lâmina em aço carbono 
temperado, mínimo de 250 x 177 mm (CxL), com 
cabo de madeira envernizado, reto, com 120 cm 

UN 10,00  52,00  520,00 

259 Pá cortadeira de bico, lâmina em aço carbono 
temperado, mínimo de 320 x 260 mm (CxL), com 
cabo de madeira envernizado, reto, com 120 cm 

UN 5,00  47,99  239,95 

260 Pá de bico, em aço, sem cabo UN 5,00  41,91  209,55 
261 Paquímetro universal, resolução 0,05 mm, 

graduação 1/128 pol., exatidão ± 0,05 mm, 
comprimento do bico 40 mm, capacidade 150 mm, 
com estojo plástico e manual de instruções 

UN 3,00  189,00  567,00 

300 Pasta de limpeza para as mãos, multiuso e 
desengraxante, embalagem com 4,5 Kg 

UN 10,00  25,00  250,00 

301 Pé de cabra, em aço redondo maciço, espessura 
3/4, comprimento 70 cm 

UN 5,00  48,00  240,00 

304 Picareta, estreita, em aço carbono temperado, olho 
de 70x45 mm, com cabo de madeira de 90 cm 

UN 5,00  60,83  304,15 

315 Pistola aplicadora de silicone, para tubos de até 310 
ml, corpo metálico, cabo de alumínio, gatilho de aço, 
acabamentos galvanizados, modelo fechado, para 
aplicação  

UN 15,00  22,95  344,25 

316 Pneu para carrinho de mão UN 10,00  46,00  460,00 
352 Prumo de centro, 200g, corpo de metal, com 

fio/cordão de 5,00 metros de comprimento 
UN 5,00  19,70  98,50 

353 Prumo de parede, 1000g, corpo de metal, calço guia 
de madeira, cordão de nylon com 2,00 metros de 
comprimento 

UN 5,00  40,00  200,00 

354 Puxador para móveis, modelo alça curva, fabricado 
em zamac, com acabamento cromado, distância 
entre furos 128 mm, com parafusos para instalação 

UN 50,00  13,22  661,00 

355 Rebitador Manual tipo alavanca: Material do corpo 
do rebitador: Aço carbono; Quantidade de bicos do 
rebitador: 3 bicos; Comprimento total do rebitador: 
450 mm; 

UN 2,00  49,90  99,80 

356 Rebitador Manual tipo alicate: Material do corpo do 
rebitador: Aço estampado; Quantidade de bicos do 
rebitador: 4 bicos. 

UN 2,00  37,50  75,00 

360 Régua para pedreiro, em alumínio reforçado, 
comprimento de 2,00 metros 

UN 5,00  47,88  239,40 

361 Régua para pedreiro, em alumínio reforçado, 
comprimento de 3,00 metros 

UN 5,00  50,97  254,85 

364 Rodízio de silicone, incolor, 50,00 mm, placa 
giratória, com freio, acabamento cromado 

UN 20,00  11,99  239,80 

365 Rodízio fixo, de 8", roda de borracha, núcleo em 
chapa de aço galvanizado, eixo da roda com rolete, 
com capacidade de carga de 150 kg 

UN 20,00  131,10  2622,00 

366 Rodízio giratório, de 8", roda de borracha, núcleo UN 20,00  157,10  3142,00 



 

 

em chapa de aço galvanizado, eixo da roda 
comrolete, com capacidade de carga de 150 kg 

378 Saca filtro de óleo com corrente (referência: hb- 
hb107), uso universal 

UN 2,00  78,00  156,00 

379 Saca filtro de óleo para motor Cummins 6 cc, com 
encaixe de 1/2" 

UN 2,00  310,00  620,00 

383 Serra copo bimetal, 2.3/8", 60 mm UN 2,00  38,92  77,84 
384 Serra copo para concreto UN 2,00  76,60  153,20 
385 Serra copo para madeira UN 2,00  48,00  96,00 
386 Serrote diamante 22", com 7 ou 9 dentes por 

polegada, com cabo de madeira fixado por dois 
parafusos 

UN 2,00  42,87  85,74 

387 Suporte para prateleiras (cantoneira/mãofrancesa), 
reforçada, tipo L, com 30 cm 

UN 100,00  12,00  1200,00 

399 Tesoura tipo aviação corte em linha reta, 10 pol. 
Especificações técnicas: Material da lamina: Aço 
laminado; Tamanho: 10pol; Empunhadura: Borracha 
termoplastica; Tipo de corte: Em linha reta. Tesoura 
do Tipo Aviação desenvolvida com mecanismo de 
alavanca dupla. Entalhe especial em sua lâmina, 
fornece a durabilidade e resistências para um corte 
preciso e que impeça a lâmina de deslizar no 
material durante o processo de corte. Cabo 
anatômico e confortável com encaixe para pendurar 
a ferramenta de forma segura e simples. Indicada 
para uso industrial, corte de chapas de aço.  

UN 3,00  49,49  148,47 

400 Tesoura Tipo Funileiro Aviação Direita 10". Dados 
Técnicos: Aço Cromo forjado; Lâminas tratadas 
termicamente; Resistente ao desgaste; Lâmina 
serrilhada para cortes mais limpos e sem rebarbas; 
Dispositivo de segurança; Cabo Pro Touch. Tipo: 
102 - L - (mm): 250 - L - (pol.): 10" Comprimento 
(mm): 260- Largura (mm): 80 - Altura (mm): 17.  

UN 3,00  59,99  179,97 

401 Tesoura Tipo Funileiro Aviação Esquerda 10". 
Dados Técnicos: Aço Cromo forjado; Lâminas 
tratadas termicamente; Resistente ao desgaste; 
Lâmina serrilhada para cortes mais limpos e sem 
rebarbas; Dispositivo de segurança; Cabo Pro 
Touch. - L - (mm): 250 - L - (pol.): 10" Comprimento 
(mm): 260- Largura (mm): 80 - Altura (mm): 17.  

UN 3,00  27,90  83,70 

440 Torre de andaime tubular 4,00m completo UN 2,00  5.639,75  11279,50 
442 Trena longa, fita em fibra de vidro de alta 

resistência, com comprimento de 50 metros, caixa 
plástica aberta em ABS, resistente a umidade e 
variações de temperatura, com manivela para 
recolhimento da fita, com clipe metálico na ponta da 
fita, graduação mm/pol 

UN 5,00  62,50  312,50 

443 Trena de medição de distância, com roda de 
alumínio com superfície de borracha, para qualquer 
superfície, manual, limite de contagem 9999,9 m, 
em alumínio, com punho ergonômico, haste 
telescópica com ajuste de altura 

UN 3,00  509,20  1527,60 

444 Trena manual, com corpo emborrachado, com trava, 
com 5 metros x 25 mm (CxL) 

UN 10,00  12,00  120,00 

445 Trena manual, com corpo emborrachado, com trava, 
com 8 metros x 25 mm (CxL) 

UN 10,00  42,15  421,50 

446 Trena de fibra de carretel, longa com 50m Caixa 
plastica em ABS de alta resistencia. Fita em fibra de 
vidro de alta durabilidade resistente à água e 
variações de temperatura, graduação em mm/pol, 
manivela para recolhimento da fita, clipe metálico na 
ponta da fita e cabo ergonômico emborrachado. - 
Especificações Técnicas: Comprimento: 50m; 
Largura da fita: 12,5mm; Tipo da caixa: Aberta; 
Material da fita: Fibra de vidro; Acabamento da fita: 
Pintura fosca; Classe de precisão: Classe III. 

UN 10,00  62,50  625,00 



 

 

454 Vassoura metálica, em aço carbono especial, 
temperada em toda peça, 22 dentes de palheta, 
com regulagem de distância entre os dentes, com 
olho de 23 mm de diâmetro, com cabo de madeira 
de 120 cm 

UN 20,00  43,68  873,60 

455 Veda calha alumínio - embalagem com 280 gramas UN 50,00  12,22  611,00 

Lote: MATERIAIS DE PINTURA  
Preço Total do Lote: 

602.052,40  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

61 Bandeja de plástico 29x37cm para pintura. UN 10,00  6,99  69,90 
116 Catalisador Poliuretano (PU), aspecto físico líquido, 

incolor, embalagem com 900 ml. 
UN 10,00  35,96  359,60 

117 Catalisador para esmalte sintético, frasco de 150 ml UN 10,00  16,94  169,40 
144 Corante líquido para tintas, diversas cores, bisnaga 

com 50 ml. 
UN 20,00  5,70  114,00 

145 Corante (pigmento) em pó, diversas cores, caixa de 
500g 

UN 20,00  17,50  350,00 

164 Emborrachamento preto, galão de 3,6 litro UN 50,00  32,11  1605,50 
213 Fundo preparador de parede (selador acrílico 

paredes internas/externas) - embalagem com 18 
litros 

UN 50,00  157,50  7875,00 

214 Fundo anticorrosivo (anti ferrugem - zarcão), lata 
com 900 ml 

UN 40,00  34,00  1360,00 

217 Grafiato diversas cores, embalagem com 25 Kg UN 20,00  113,50  2270,00 
219 Impermeabilizante (aditivo), de pega normal, para 

concreto, argamassa e reboco, embalagem com 18 
litros. 

UN 30,00  95,00  2850,00 

253 Massa corrida PVA, para ambientes internos, 
embala 

UN 30,00  30,00  900,00 

254 Massa corrida PVA, para ambientes internos, 
embalagem metálica (lata) de 25 kg 

UN 50,00  52,00  2600,00 

305 Pincel chato ½" 714 UN 40,00  2,54  101,60 
306 Pincel chato 1 ½ 714 UN 40,00  3,39  135,60 
307 Pincel chato 1" 714 UN 40,00  2,54  101,60 
308 Pincel chato 2" 714 UN 40,00  4,79  191,60 
309 Pincel chato 2.½" 714 UN 40,00  4,96  198,40 
310 Pincel chato 3" 714 UN 40,00  8,00  320,00 
311 Pincel chato 4" 714 UN 40,00  10,24  409,60 
367 Rolo para textura, de nylon (cabelo de anjo), 23 cm, 

com cabo 
UN 10,00  29,38  293,80 

368 Rolo de espuma 09 cm com cabo. UN 10,00  3,56  35,60 
369 Rolo de espuma 15 cm com cabo UN 10,00  4,36  43,60 
370 Rolo de espuma para textura 23cm com cabo. UN 10,00  11,02  110,20 
371 Rolo de lã, 09 cm, anti-gota, com cabo UN 20,00  10,63  212,60 
372 Rolo de lã, 15 cm, anti-gota, com cabo UN 20,00  16,63  332,60 
373 Rolo de lã, 23 cm, anti-gota, com cabo UN 20,00  27,70  554,00 
380 Selador acrílico - embalagem metálica com 18 litros UN 30,00  110,00  3300,00 
381 Selador acrílico - embalagem metálica com 3,6 litros UN 20,00  45,00  900,00 
382 Selador para madeira nitro celulose, embalagem 

metálica com 3,6 litros 
UN 10,00  98,79  987,90 

402 Textura acrílica, exterior/interior - diversas cores - 
embalagem metálica com 18 litros. 

UN 30,00  128,00  3840,00 

405 Tinta látex acrílica, semi brilho Premium, em resina 
a base de dispersão aquosa, ação antimofo, 
indicada para uso interno e externo, baixo odor, 
rendimento aproximado de 65m² por demão, 
secagem rápida, cor azul (padrão prefeitura), 
embalagem com 3,6 litros.  

UN 30,00  84,08  2522,40 

406 Tinta látex acrílica, semi brilho Premium, em resina 
a base de dispersão aquosa, ação antimofo, 
indicada para uso interno e externo, baixo odor, 
rendimento aproximado de 270m² por demão, 
secagem rápida, cores diversas, embalagem com 

UN 100,00  259,00  25900,00 



 

 

18 litros.  
407 Tinta preto fosco vinílico Premium com catalizador - 

embalagem com 900 ml 
UN 50,00  32,98  1649,00 

408 Tinta verniz naval para madeira, secagem rápida - 
galão com 3,6 litros 

UN 100,00  75,00  7500,00 

409 Tinta a óleo - diversas cores - galão com 3,6 litros UN 100,00  64,35  6435,00 
410 Tinta acrílica para piso semi brilho Premium - 

diversas cores - galão com 3,6 litros 
UN 100,00  75,00  7500,00 

411 Tinta acrílica para piso Premium - diversas cores - 
galão com 3,6 litros 

UN 200,00  44,00  8800,00 

412 qTinta acrílica semi brilho Premium - 18 litros - 
diversas cores 

UN 100,00  164,99  16499,00 

413 Tinta emborrachada Premium - diversas cores - lata 
ou balde com 18 litros 

UN 100,00  362,75  36275,00 

414 Tinta epóxi Premium- 3,6 litros - kit com catalisador 
e diluente - diversas cores. 

UN 100,00  244,99  24499,00 

415 Tinta esmalte metálico prata lunar Premium- galão 
com 3,6 litros 

UN 50,00  98,00  4900,00 

416 Tinta esmalte sintético 1ª linha Premium - cor 
branco - galão com 3,6 litros 

UN 100,00  65,00  6500,00 

417 Tinta esmalte sintético base de água Premium - 
diversas cores - galão com 3,6 litros 

UN 100,00  66,00  6600,00 

418 Tinta esmalte sintético Premium- diversas cores - 
galão com 3,6 litros 

UN 100,00  76,50  7650,00 

419 Tinta látex PVA Premium - diversas cores - lata com 
18 litros 

UN 200,00  199,90  39980,00 

420 Tinta poliuretano - PU Premium , cor vermelho 
tornado, embalagem c/ 900ml (tinta + catalisador) 

UN 100,00  252,39  25239,00 

421 Tinta poliuretano - PU Premium , cor ouro, 
embalagem c/ 900ml (tinta + catalisador) 

UN 100,00  252,39  25239,00 

422 Tinta spray, secagem rápida - diversas cores - 
embalagem com 400 ml 

UN 100,00  15,50  1550,00 

423 Tinta spray, secagem rápida, alta temperatura - 
diversas cores - embalagem com 400 ml 

UN 100,00  20,00  2000,00 

424 Tinta Verniz Cetol, cor natural, super resistente aos 
efeitos do sol, água e ao tráfego de pessoas, 
rendimento aproximado de 80m² por demão.Verniz 
Cetol deck , embalagem com 3,6 litros.  

UN 50,00  228,20  11410,00 

425 Tinta Verniz Poliuretano lata com 800ml com 
catalizador 100ml 

UN 100,00  92,95  9295,00 

426 Tinta a base de poliuretano (PU), com catalisador, 
secagem rápida, alta resistência a intempéries 
naturais e agentes químicos. Embalagem com 3,6 
litros, sendo: 2.700 ml de tinta e 900 ml de 
catalisador. Cor a definir, conforme catálogo de 
cores RAL. 

UN 100,00  252,39  25239,00 

427 Tinta acrílica piso Premium - 18 litros - diversas 
cores 

UN 100,00  160,00  16000,00 

428 Tinta acrilica piso semi brilho Premium -18 litros - 
diversas cores 

UN 60,00  164,99  9899,40 

429 Tinta acrílica semi brilho Premium - diversas cores - 
galão com 3,6 litros 

UN 200,00  56,00  11200,00 

430 Tinta emborrachada Premium - diversas cores - 
galão com 3,6 litros 

UN 100,00  86,53  8653,00 

431 Tinta esmalte sintético - Premium brilhante ouro - 
galão com 3,6 litros 

UN 100,00  80,00  8000,00 

432 Tinta esmalte sintético base de água Premium - 18 
litros - diversas cores 

UN 100,00  315,99  31599,00 

433 Tinta esmalte sintético premium - cor azul oceano 
pacífico - galão com 3,6 litros 

UN 100,00  80,00  8000,00 

434 Tinta látex, fosco Premium, cor branco, em resina a 
base de dispersão aquosa, bactericida e fungicida, 
indicada para uso interno e externo, baixo odor, 
rendimento aproximado de 350m² por demão, 
secagem rápida, embalagem com 18 litros.  

UN 200,00  240,00  48000,00 



 

 

435 Tinta látex, fosco Premium, cor branco, em resina a 
base de dispersão aquosa, bactericida e fungicida, 
indicada para uso interno e externo, baixo odor, 
rendimento aproximado de 70m² por demão, 
secagem rápida, embalagem com 3,6 litros. 

UN 200,00  93,89  18778,00 

436 Tinta poliuretano - PU, cor azul frança, 5500 mbb ou 
similar, embalagem c/ 900ml (tinta + catalisador) 

UN 100,00  177,77  17777,00 

437 Tinta preto fosco sintético - lata ou balde com 18 
litros 

UN 100,00  292,00  29200,00 

438 Tinta PU - diversas cores - galão com 3,6 litros UN 100,00  219,99  21999,00 
439 Tinta PU branco - galão com 3,6 litros UN 100,00  218,00  21800,00 
456 Verniz automotivo PU, de secagem rápida e alto 

brilho, indicado para retoques e pintura geral de 
veículos, embalagem c/ 750ml + catalisador 
(endurecedor), embalagem c/ 150ml, catálise e/ou 
diluição 5:1 

UN 150,00  102,49  15373,50 

Lote: MATERIAIS PARA PISO 
Preço Total do Lote: 

708.864,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

59 Azulejo (revestimento) cores neutras 32x45cm de 1ª 
qualidade 

M2 300,00  34,00  10200,00 

154 Cunha para nivelamento de revestimentos, pacote 
com 50 unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

171 Espaçador para porcelanato 3mm, pacote com 50 
unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

172 Espaçador para porcelanato 4mm, pacote com 100 
unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

173 Espaçador para porcelanato 5mm, pacote com 500 
unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

174 Espaçador tipo cruzeta para pisos 1,5mm, pacote 
com 100unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

175 Espaçador tipo cruzeta para pisos 1mm, pacote com 
100unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

176 Espaçador tipo cruzeta para pisos 2mm, pacote com 
100unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

177 Espaçador tipo cruzeta para pisos 3mm, pacote com 
100unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

178 Espaçador tipo cruzeta para pisos 4mm, pacote com 
100unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

179 Espaçador tipo cruzeta para pisos 5mm, pacote com 
100unidades 

UN 200,00  0,50  100,00 

312 Piso cerâmico, 45x45 cm, liso, brilhante, borda 
arredondada, PEI 4 - Alta resistência 

M2 600,00  34,00  20400,00 

313 Piso podo tátil em borracha, alerta, 5mmx25x25, cor 
a definir  

M2 500,00  240,69  120345,00 

314 Piso podo tátil em borracha, direcional, 5mmx25x25, 
cor a definir  

M2 1.000,00  240,69  240690,00 

317 Porcelanato para parede e piso, cores neutras 
(branco, cinza e bege) formato 60x120 Qualidade 
"A" com Acabamento acetinado e retificado 

UN 300,00  129,99  38997,00 

318 Porcelanato para parede e piso, cores neutras 
(branco, cinza e bege) formato 60x60 Qualidade "A" 
com Acabamento acetinado e retificado 

M2 600,00  78,00  46800,00 

319 Porcelanato para parede e piso, cores neutras 
(branco, cinza e bege) formato 60x60 Qualidade "A" 
com Acabamento polido e retificado 

M2 600,00  58,00  34800,00 

320 Porcelanato para parede e piso, cores neutras 
(branco, cinza e bege) formato 80x80 Qualidade "A" 
com Acabamento acetinado e retificado 

M2 800,00  99,90  79920,00 

321 Porcelanato para parede e piso, cores neutras 
(branco, cinza e bege) formato 80x80 Qualidade "A" 
com Acabamento polido e retificado 

M2 800,00  86,47  69176,00 

322 Porcelanato para parede, cores neutras (branco, 
cinza e bege) formato 30x60 Qualidade "A" com 

M2 300,00  67,37  20211,00 



 

 

Acabamento acetinado e retificado 
323 Porcelanato para parede, cores neutras (branco, 

cinza e bege) formato 30x60 Qualidade "A" com 
Acabamento polido e retificado 

M2 300,00  49,90  14970,00 

362 Rejunte diversas cores - saco com 1 kg UN 300,00  7,95  2385,00 
363 Rejunte junta fine, diversas cores - saco com 1 kg UN 300,00  29,90  8970,00 

Lote: MATERIAIS PARA COBERTURA 
Preço Total do Lote: 

224.062,40  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

151 Cumeeira universal, em fibrocimento, sem amianto, 
para telha ondulada, inclinação de 10 a 30°, 
comprimento total 110 cm, abas entre 210 e 280 
mm, espessura entre 5 e 6 mm 

PAR 200,00  53,00  10600,00 

152 Cumeeira articulada, aba superior e inferior (par) em 
fibrocimento, sem amianto, para telha ondulada de 6 
mm, inclinação de 10 a 45°, comprimento total 110 
cm, abas entre 350 e 415 mm, espessura entre 5 e 
6 mm 

PAR 100,00  70,00  7000,00 

153 Cumeeira metálica trapezoidal 0,5mm UN 40,00  26,00  1040,00 
239 Lona plástica preta, extra forte, rolo/bobina com 

largura de 6,00 m e comprimento de 100,00 m, 200 
micras. 

UN 10,00  17,80  178,00 

240 Lona plástica preta, extra forte, rolo/bobina com 
largura de 8,00 m e comprimento de 100,00 m, 200 
micras. 

UN 10,00  1.851,49  18514,90 

241 Lona plástica preta, com largura de 6,00 m, 100 
micras. 

M 2.000,00  2,00  4000,00 

247 Manta de drenagem geotextil bidim na cor cinza - 
em rolo com mínimo 1m de largura - Rolo com 50m²  

UN 50,00  6,70  335,00 

374 Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 30 cm  M 100,00  41,00  4100,00 
375 Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 40 cm M 100,00  61,99  6199,00 
376 Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 50 cm M 100,00  59,89  5989,00 
377 Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 60 cm M 100,00  73,40  7340,00 
392 Telha de fibrocimento, ondulada, 1,83 x 1,10 m, 

espessura 6 mm 
UN 100,00  66,00  6600,00 

393 Telha de fibrocimento, ondulada, 2,13 x 1,10 m, 
espessura 5 mm 

UN 150,00  61,92  9288,00 

394 Telha de fibrocimento, ondulada, 2,13 x 1,10 m, 
espessura 6 mm 

UN 100,00  66,01  6601,00 

395 Telha de fibrocimento, ondulada, 2,44 x 0,50 m, 
espessura 4 mm 

UN 500,00  25,41  12705,00 

396 Telha de fibrocimento, ondulada, 2,44 x 1,10 m, 
espessura 6 mm 

UN 100,00  71,01  7101,00 

397 Telha de fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 1,10 m UN 50,00  95,03  4751,50 
398 Telha metálica trapezoidal sanduiche em EPS 

30mm Galvalume. Face superior em telha metálica 
0,43mm, isopor com 30mm e face inferior em telha 
metálica 0,43mm. 

M2 800,00  139,65  111720,00 

Lote: PORTAS - PORTÕES 
Preço Total do Lote: 

221.950,45  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

162 Dobradiça para porta 3", em ferro polido UN 100,00  2,39  239,00 
163 Dobradiça para porta 4", em ferro polido e arruela UN 100,00  3,75  375,00 
194 Fechadura para banheiro (WC), em aço cromado, 

para portas com espessura entre 25 e 60 mm, com 
chave fixa (banheiro), tamanho da máquina 40 mm, 
modelo roseta redonda 

UN 50,00  58,00  2900,00 

195 Fechadura externa, para porta de madeira e 
alumínio, 40 mm, maçaneta em alumínio, espelho 
em aço, acabamento cromado, com duas chaves 

UN 50,00  51,46  2573,00 

196 Fechadura interna, para porta de madeira e 
alumínio, 40 mm, maçaneta em alumínio, espelho 

UN 50,00  43,00  2150,00 



 

 

em aço, acabamento cromado, com duas chaves 
197 Fechadura tipo cilíndrica, externa, maçaneta tulipa, 

em aço cromado, para portas com espessura entre 
25 e 60 mm, com chave e rotor em latão, broca 90 
mm, com fixação das rosetas por meio de rosca no 
corpo do mecanismo 

UN 30,00  70,00  2100,00 

198 Fechadura com batente, para gavetas e portas de 
móveis, haste longa, tambor 17 x 31 mm, tipo chave 
fixa, em aço niquelado, montagem por fixação com 
parafuso, rotação da chave 180°, espessura da 
frente da gaveta de até 30 mm - kit com 1 
fechadura, 1 roseta, 1 contra chapa (batente) e 2 
chaves 

UN 20,00  19,00  380,00 

199 Fechadura tetra chave, em aço cromado, broca 40 
mm - kit com 1 fechadura externa, 2 chaves tetras, 1 
par de maçanetas, 1 par de espelhos, 1 contra testa 
e parafusos de fixação 

UN 30,00  97,50  2925,00 

200 Fechadura tipo bico de papagaio com pino e trava e 
contra fechadura com aba de proteção, cromados, 
com recorte, para porta de correr em vidro 
temperado - kit com 1 fechadura 1510, 1 contra 
fechadura 1511 c/ recorte para 1510 e 2 chaves 

UN 20,00  101,44  2028,80 

324 Porta de aço 0,80 x 2,10 m, com caixilho, ferragens, 
inclusive pintura fundo e esmalte sintético 

UN 10,00  600,00  6000,00 

325 Porta de madeira, cedrinho, estrutura interna 
maciça, textura almofadada, cor natural, 210 x 90 

UN 20,00  910,00  18200,00 

326 Porta de madeira, curupixá, estrutura interna 
sarrafeada (semi-sólida), lisa, 210 x 70 cm (AxL) 

UN 20,00  215,00  4300,00 

327 Porta de madeira, curupixá, estrutura interna 
sarrafeada (semi-sólida), lisa, 210 x 80 cm (AxL) 

UN 20,00  220,00  4400,00 

328 Porta de madeira, curupixá, estrutura interna 
sarrafeada (semi-sólida), lisa, 210 x 90 cm (AxL) 

UN 20,00  223,50  4470,00 

329 Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive 
ferragens de fixação, puxador simples. 

M2 20,00  914,90  18298,00 

330 Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive 
ferragens de fixação, puxador simples. 0,90 x 2,10 
m 

M2 20,00  1.123,11  22462,20 

331 Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive 
ferragens de fixação, puxador simples. 1,00 x 2,10 
m 

M2 20,00  1.300,00  26000,00 

332 Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive 
ferragens de fixação. 0,80 x 2,10 m 

M2 20,00  1.455,00  29100,00 

333 Porta de abrir em alumínio, cor branco, com 
fechadura, 210 x 90 cm (AxL) 

UN 10,00  1.629,70  16297,00 

334 Porta de abrir mista, em alumínio, cor branco, com 
dois vidros e fechadura, 210 x 80 cm (AxL) 

UN 5,00  636,90  3184,50 

335 Porta de abrir mista, em alumínio, cor branco, com 
dois vidros e fechadura, 210 x 90 cm (AxL) 

UN 5,00  1.006,99  5034,95 

336 Porta de abrir, em alumínio, cor branco com 
fechadura, 210 x 80 cm (AxL) 

UN 10,00  68,30  683,00 

337 Portão de ferro de abrir, estrutura tubo 30 x 50 mm, 
parede 2,00 mm, revestido chapa frisada nº 24, 
inclusive fundo e pintura esmalte sintético. 

M2 20,00  392,50  7850,00 

338 Portão de ferro de correr, estrutura tubo 30 x 50 
mm, parede 2,00 mm, revestido chapa frisada nº 24, 
inclusive fundo e pintura esmalte sintético. 

M2 50,00  408,50  20425,00 

339 Portão de ferro de correr, estrutura tubo 30 x 50 
mm, parede 2,00 mm, revestido tubo de 20 x 30 
mm, esp. 10 cm de eixo a eixo fundo e pintura 
esmalte sintético. 

M2 50,00  391,50  19575,00 

Lote: FORRO 
Preço Total do Lote: 

76.740,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

210 Forro de PVC, frisado, branco, régua de 10 cm, M2 1.000,00  23,95  23950,00 



 

 

espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6 m 
(sem colocação) 

211 Forro de PVC, frisado, branco, régua de 20 cm, 
espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6 m 
(sem colocação) 

M2 1.000,00  23,47  23470,00 

212 Forro de PVC, liso, branco, espessura de 8 mm a 10 
mm, inclusive entarugamento, perfis metálicos - 
colocado/instalado 

M2 500,00  53,00  26500,00 

302 Perfil PVC acabamento emenda H, branco, barra 
com 6,00 metros 

UN 15,00  8,00  120,00 

303 Perfil PVC acabamento moldura/cimalha, branco, 
barra com 6,00 metros 

UN 300,00  9,00  2700,00 

Lote: VIDROS 
Preço Total do Lote: 

736.275,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

255 Massa para vidro  KG 100,00  20,00  2000,00 
457 Vidro canelado, espessura 4,00 mm- incluindo 

remoção de resíduos ou vidro a ser substituído 
quando for necessário 

M2 100,00  159,99  15999,00 

458 Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, 
espessura total 10,00 mm (cada camada espessura 
5,00 mm). 

M2 250,00  599,00  149750,00 

459 Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, 
espessura total 6,00 mm (cada camada espessura 
3,00 mm). 

M2 250,00  499,00  124750,00 

460 Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, 
espessura total 8,00 mm (cada camada espessura 
4,00 mm). 

M2 250,00  598,50  149625,00 

461 Vidro liso comum transparente, espessura 3,00 mm. M2 150,00  39,20  5880,00 
462 Vidro liso comum transparente, espessura 4,00 mm. M2 150,00  191,28  28692,00 
463 Vidro liso comum transparente, espessura 5,00 mm. M2 50,00  300,00  15000,00 
464 Vidro liso comum transparente, espessura 6,00 mm. M2 50,00  120,43  6021,50 
465 Vidro temperado, incolor, espessura 8,00 mm M2 250,00  271,73  67932,50 
466 Vidro temperado, incolor, espessura 10,00 mm  M2 250,00  682,50  170625,00 

Lote: AREIAS 
Preço Total do Lote: 

118.512,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

46 Areia fina M3 300,00  192,00  57600,00 
47 Areia grossa M3 200,00  129,00  25800,00 
48 Areia Industrial TON 200,00  58,73  11746,00 
49 Areia média M3 200,00  116,83  23366,00 

Lote: TIJOLOS - BLOCOS 
Preço Total do Lote: 

50.380,00  

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

65 Bloco de concreto para fechamento de 14x19x39cm, UN 2.000,00  6,08  12160,00 
66 Bloco concreto estrutural 14x19x29 cm, FBK 6 MPA 

(NBR 6136) 
UN 2.000,00  5,00  10000,00 

108 Caixa plástica retangular para massa, capacidade 
para 20 litros 

UN 5,00  40,00  200,00 

256 Meio tijolo 6 furos - 9 x 14 x 9.5 cm UN 2.000,00  1,00  2000,00 
403 Tijolo 6 furos - 9 x 14 x 19 cm UN 30.000,00  0,69  20700,00 
404 Tijolo cerâmico refratário 5,1 x 11,4 x 22,9 cm UN 1.000,00  5,32  5320,00 

 
3  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
Menor preço – Por lote 
 
4 - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 



 

 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA dos materiais objeto desta licitação 30 dias 
após entrega. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento, 
independente de transcrição; 
b) cumprir o prazo de entrega, que terá início em até 05 dias e será contado a partir da 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; 
c)efetuar as entregas nas quantidades solicitadas pela secretaria solicitante; 
 
6 - LOCAL DA ENTREGA:  
Será na sede da Secretaria Municipal Solicitante. 
 
7- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O valor estimado, como preço máximo, está previsto no Orçamento do exercício 
financeiro de 2022 e da seguinte forma: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.011.3390.30 1000 363/2022 MANTER O SETOR DE AGRICULTURA 
2.009.3390.30 1000 337/2022 Manter o Setor de Indústria e Comércio 
2.010.3390.30 1511 352/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.008.3390.30 1511 323/2022 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.010.3390.30 1504 351/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.008.3390.30 1510 322/2022 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.010.3390.30 31000 503/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.010.3390.30 31504 481/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.008.3390.30 1000 321/2022 MANTER A SECRETARIA DESENV. 

URBANO, IND E COMÉRCIO 
2.010.3390.30 1512 353/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 
2.010.3390.30 1000 350/2022 MANTER A SECRETARIA DO INTERIOR 

 
8- JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
a) No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar 
o menor preço por lote. 
b)- Atendidas às condições de julgamento, à adjudicação será feita à licitante 
vencedora, tudo em conformidade com o previsto neste edital



 

 

 

ANEXO 02 – MINUTA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

                                  
 

Ata de Registro de Preços nº ----------------- 

Aos -----------------------, na sala de Reuniões, no Edifício  da Prefeitura Municipal de 

Vitorino, à Rua Barão de Capanema  n.º 134 em Vitorino – PR , compareceu o  senhor 

o Sr. ---------D, brasileiro,  empresário, casado, portador do CPF  ---------, domiciliado 

na --------------representante da empresa --, CNPJ N º --------, estabelecida ----------.  

Classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preço, que tem efeito 

de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta 

de preços, referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. º ------------ que tem por 

objeto a implantação de Registro de Preços para  REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. , de acordo com a descrição constante no Anexo V, que faz 

parte deste edital, na proposta de preços e na ata de abertura e julgamento nº ------------ 

, referente ao edital de PREGÃO PRESENCIAL Registro de Preços nº-----,. Nos 

valores conforme quadro abaixo: 

       

       

  

 

Da utilização do Registro de Preços: As Secretarias Municipais, atraves de seus 

gestores, ficarão responsáveis pelo uso e fiscalização dos materiais objeto desta 

licitação. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo 

período de 12 meses, sendo que as quantidades informadas no objeto desta licitação 

são estimativas, podendo a Prefeitura Municipal de Vitorino, adquirir mais ou menos 

do que o estimado no objeto desta licitação. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos 

produtos fornecidos serão efetuados, de acordo com a entrega dos produtos, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, com a devida autorização de compra (emitida pelo 

Departamento recebedor); cujo pagamento dar-se-á em até ----------- úteis após o 

recebimento dos produtos. Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, 

será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Autorização de 

Compras ou Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão 

solicitante, nas quantidades ali determinadas; A contratada terá um prazo de 0---------- 



 

 

dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados; Os produtos deverão ser 

entregues nos locais determinados na Autorização de Compra ou Nota de Empenho. 

Os Produtos: Os produtos deverão estar exatamente de acordo com a especificação 

do objeto no edital e a proposta vencedora emitida pelo fornecedor. Da Revisão do 

registro de Preços: O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá 

acompanhar periódicamente os preços praticados no mercado para os bens 

registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo para tanto, valer-se de 

pesquisa de preço ou de processo disponível. Do Reajuste do Registro de Preços: 

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão 

reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 

enquadrados no disposto na alínea “d” do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do 

cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas 

seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as 

suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

comprovado; por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar 

a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público.O 

cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 

processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade 

responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem 

de registro. Das Penalidades: Ao proponente que desistir da proposta protocolada ou 

se negar a assinar a Ata de Registro de Preços, ou que ainda não satisfizer os 

compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da proposta, 

que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; no caso do não cumprimento do 

prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente multa de mora 

equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do 

produto solicitado pelo Contratante na Autorização de Compras; limitada a 5% (cinco 

por cento) do valor total do produto requisitado; suspensão do direito de licitar pelo 

prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em 



 

 

razão da natureza da falta; a declaração de inidoneidade para licitar na Administração 

Municipal. Do Fiscal da Ata: Ficam designados os Chefes dos departamentos acima 

citados para desempenharem a atribuição de acompanhamento e fiscalização da Ata, 

a quem competirá à apuração de eventuais irregularidades, inadimplementos 

contratuais e demais ocorrências arroladas no art.78 e 88 da Lei n0 8.666/93. 

Obrigação da Contratada: A Contratada deverá manter as condições de habilitação 

exigidas na licitação durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. Da 

Vinculação: Esta Ata está vinculada ao Edital de Pregão Eletronico Registro de 

Preços n.º ----------- e à proposta do licitante vencedor. Os produtos a serem 

fornecidos, com seus respectivos valores Por Lotes e marcas, estão relacionados no 

Anexo I – Descrição dos  Produtos Registrados, que faz parte integrante desta Ata. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde eu, FERNANDO 

SINHORINI,  redigi a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo 

Prefeito Municipal e  o Representante da Empresa participante. 

 

 

 

 

          
Prefeito Municipal 

------------------------------------ 



 

 

 
ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, 
dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 
 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 
 
d) Declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no 
Anexo IV; 
 
2. Para comprovação da regularidade fiscal: 

  
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as 
Contribuições Sociais. (Caso não conste a abrangência das Contribuições Sociais, 
deverá ser apresentado também a CND do INSS). 
 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), e ao Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na 
apresentação de: 
 
- CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 
 
- CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 
- Certidão Negativa de Falência e Concordata  
 
3. Para comprovação de capacidade de entrega e qualificação dos itens:  

 
- Declaração da Licitante, assinada pelo representante legal, que a empresa possui 
capacidade técnica para fornecer os materiais objeto do certame. 

 



 

 

- apresentar no prazo máximo de cinco (05) dias uma unidade de cada lote 
vencido no certame para conferencia e aprovação da comissão, sob pena de 
desclassificação do lote no caso de não apresentação (lote deverá esta 
identificado com o seu respectivo numero). 
 
Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 
documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão 
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de 
fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, 
ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.   
 
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

 



 

 

 
ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
                               
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 79/2022, 
instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 Local e data 
                 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente, apontado no contrato 
social ou procuração com poderes específicos) 

 
 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

Local e data  
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 
 

Local e data 
 
 

 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 

 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá 
declarar essa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
 
Ao Município de VITORINO-PR. 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022 – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
  
  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  
  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
  ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 

a presente licitação. 
 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço Por Lote e total do lote, de acordo com o Anexo 01 
do Edital. 
 

 DESCRIÇÃO QTDE UNID. UNIT. – R$ TOTAL – R$ 

      
 

 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 
pregão. 

 Prazo de entrega: 05 dias úteis após a emissão da AF. 
 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, fretes, 
etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 



 

 

 
ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representantes Legal 
 
 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

 
 
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 
Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 
Cidade: UF 
CEP: CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: RG 
Telefone comercial: Fax: 
Celular: E-mail: 
Representante legal: 
Cargo: Telefone: 
Ramo de Atividade: 
 
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em 
conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos 
Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de 
Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica 
o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento 
Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 
Licitações e Leilões.    
 



 

 

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O 
Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo 
qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o 
fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse 
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
 
i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
ii.  apresentar lance de preço; 
iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
vi. apresentar e retirar documentos; 
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
viii. assinar documentos relativos às propostas; 
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
 
Corretora:  
Endereço:  
CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou 
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem 
prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes 
de negócios em andamento.  
 

Local e data 
 
_____________________________________________________________________
____ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 
 
 



 

 

 
Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 
Indicação de Usuário do Sistema  

 
Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 
 CPF:  Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 RESPONSAVEL FINANCEIRO 
3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 
O Licitante reconhece que: 
 
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema 

são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 
 

Local e data  
 
_____________________________________________________________________
____ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação 
de Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser 
ME ou EPP) 
 
 
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) 
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do 
disposto na LC 123/2006 – LC 147/14 e Lei Complementar Municipal nº 11/2015. 
 
 
 

Local e data 
 

_____________________________________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 10 –– Ficha Técnica Descritiva do Objeto 
              

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  
Órgão comprador: 

Número do Lote: 

Marca e Modelo do Material/Produto:  

Especificação do produto: (descrição completa dos materiais oferecidos) 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Prazo de entrega (em dias, conforme estabelecido no edital) 

Preço inicial Por Lote para o lote (em R$):  

Valor total da proposta (em R$) 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/14 . 
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (ME/EPP)]   
Data: 

 
 

OBS: Não serão aceitas fichas técnicas com identificação da Empresa, caso as 
fichas técnicas apresentarem qualquer identificação de empresas, as mesmas 
serão desclassificadas do certame. 
 
 
A inserção dos preços no Sistema BLL, deverá ser pelo preço Por Lote de cada 
lote. 
 
 
 
 
 


