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NORTE/M
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO a
CNPJ N° 01.612,831/00
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

EDITAL DE LICITACAO - SISTEMA DE REGISTR0 DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021

LICITACA0 DIFERENCIADA COM COTAS EXCLUSIVAS I RESERVADA A
PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUHN0 PORTE
(Artigo 48, incisos I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, com redagao dada pela Lei
Complementar n° 147/2014).

MODALIDADE

PREGAO ELETRONICO N° 34/2021.
Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019,

BASH LEGAL

A
OBJETO

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redapao
dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
demais normas pertinentes a esp6cie.

Registro de Pregos para Futura e Eventual Aquisicao de
Materiais de Construgao, E16trico, Hidraulico, Ferragem,
Ferramentas, Assess6rios Tintas e Texturas destinados a
Manutengao Preventiva de Im6veis, para atender as demandas
das Secretarias Municipais de Mat5es do Norte/MA.

Menor Prego Por Item.
TIPO DA LICITACAO
REGIME
DEEXECUCAO
Por Preco Unitdrio.

LOCAL DA SESSAOPUBLICA

DATA E HORARI0 DEABERTURADASPROPOSTAS-SESSAOptlBLICA:

a

httD://www.Iicitanet.com.br/.
05 DE JANEIRO DE 2022
09:00 0{OVE HORAS)

MOD0 DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 1.596.156,12 (urn mi]hao, quinhentos e noventa e seis nil,
cento e cinquenta e seis reais e doze centavos).

FONTE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitapao correrao por conta de
recursos consignados no Organiento Geral da Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato
de formalizagao do contrato.
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AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

EDITAL DE LICITACAO

0 MUNIcipIO DE MAT6ES DO NORTE - MA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE PREGAO, NA
FORMA ELHTR6NICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO POR
ITEM, NOS TERMOS DA LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N°
10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006, DA LEI N° 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N°
8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

a

Os trabalhos serfro conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a insergao
e monitoranento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletr6nica
httl)://wirww.Iicitanet.com.br/. 0 servidor tefa, dentre outras, as seguintes atribuic6es: coordenar o
processo licitat6rio; receber, examinar e decidir as impugnap6es e cousultas ao edital, apoiado pelo
setor responsavel pela sua elaboracao; conduzir a sessfo pdblica na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;
verificar e julgar as condig6es de habilitapao; receber, examinar e decidir os recursos,
encaninhando a autoridade competente quando mantiver sua decisfo; indicar o vencedor do
certane; adjudicar o objeto, quando nfo houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
e encaminhar o processo devidalnente instruido a autoridade respousavel e propor a homologapao.
^

ABERTURA DA SESSAO D0 PREGA0 ELETRONICO:
Dia 05/01/2022 as 09:00 (move horas).

SITE PARA REALIZACA0 D0 PREGAO: httD://~.Iicitanet.com.br/
Modo de disputa: ABERTO
Valor Estimado: R$ 1.596.156,12 (urn milhao, quinhentos e noventa e seis nil, cento e cinquenta
e seis reais e doze centavos).
-`,

1.1.

.

O objeto da presente licitacao 6 a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de pre¢os

para Futura e Eventual Aquisicao de Materiais de Construcao, E16trico, Hidrfulico, Ferragem,
Ferramentas, Assess6rios Tintas e Texturas destinados a Manutencao Preventiva de Im6veis,

para atender as demandas das Secretarias Municipais de Mat6es do Norte/MA, conforme
condic6es, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

I.2. A licitapao sera dividida em ITENS por Cotas, confome tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse.
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AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0 E FINANCAS

1.3. 0 crit6rio de ju]gamento adotado sera o menor preco do ITEM, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificac6es do objeto.
1.4. A quantidade indicada no Termo de Referencia (Anexo I) 6 apenas estimativa de consumo e sera
solicitada de acordo com as necessidades do 6rgao solicitante, podendo ser utilizada no todo ou
em parte.
1.5.
Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e Ill, da Lei complementar n° 123/2006,
com redagao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

I - Deverd realizar processo licitat6rio destinado exclusivamente a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de at¢ RS

a

80.000,00 (oitenta mil reais) ;
Ill - deverd estabelecer, em certames para aquisicdo de bens de natureza divisivel, cota de ate
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte;
1.6. A crit6rio da administracao pdblica e em observancia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei
Federal n° 147/2014, nao aplicara o disposto no item acima, quando:

1.6.1 Nao houver urn mlnimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocat6rio; e

1.7.

0 tratanento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administrapao pdblica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado. ;

1`

1.8.

OS QUANTITATIVOS D0 0BJETO DESTA LICITACA0 DISPOEM DE ITENS
ATRAVES COTAS EXCLUSIVA E RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUEN0 PORTE E COTA DE AMPLA PARTICIPACAO:

1.8.1 Nao havendo vencedor para os items da cota exclusiva e reservada, estas poderao ser adjudicadas ao
vencedor dos items da cota de ampla participagao ou diante de sua recusa, as licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota de alnpla participapao.

1.8.2 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratapao das cotas devera ocorrer

pelo menor prego, ou seja, e expressamente vedado que o fomecedor pratique pregos distintos para
o mesmo item.
1.8.3 As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderao cotar todos
ou quaisquer grupos tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. As demais licitantes somente

poderao cotar os grupos da Cota Principal/Ampla Participapao.

{`
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2.I.

Na licitapao para registro de precos nao 6 necessario indicar a dotapao onganentdria, que somente
sera exigida para a formalizap5o do contrato ou outro instrumento habil. Nao obstante as despesas
resultantes da contratagao correrao a conta da seguinte dotagao orgamentaria:

3.I.

0 Credenciamento 6 o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a

participapao
dos interessados na modalidade LICITAT6RIA PREGAO, em sua FORMA
^
ELETRONICA.

A

fi

PREFEITURA WIUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/WIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

3.2.

0 cadastro devera ser feito no Portal LICITANET, no sitio fo#z7../%t;ttJii/./ferfu#e4co;i*br/.

33.

0 credencianento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungfo de sua capacidade t6cnica para realizagao das transap6es inerentes
a este Pregao.

3.4.

0 licitante respousabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como fimes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagfro por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.

i de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no PORTAL

:r[oCcEgpimTefa=:n-t[e°,Saac#:#°osujaTal:e:gsao6:go¥rse:1:#;s#:e[[;Sg#ae:#:qTeagfndeegvfn::
aqueles se tomem desatualizados.
3.5.1. A nfo observincia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagfo no momento da
habilitag5o

4.1.

Poderao participar deste Pregao interessados cujo ranio de atividade seja compatfvel com o objeto
desta licitapao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual -MEI, mos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006
e suas alterap6es.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONlo SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
MATOES

4.3.

NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS

4.3.1.

Proibidos de participar de licitap6es e celebrar contratos administrativos, na
vigente;

4.3.2.

Que nao atendani as condig6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

Estrangeiros que nao tenham representapao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citapao e responder administrativa ou j udicialmente ;

4.3.4.

Que se enquadrem nas vedag6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

Que estejani sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugao ou
liquidapao;

4.3.5.I.
Somente sera aceita a participapao de empresa em recupera9ao judicial e extrajudicial,
desde que apresente o Plano de Recuperagao homologado pelo jufzo competente e em pleno vigor,
sem prejuizo de atendimento a todos os requisitos de habitacao econ6mico-flnanceira estabelecidos
no edital

4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio, qualquer que seja sua forma de
constituigao;

4.3.7.

0 presente edital nao preve as condig5es de participapao de empresas reunidas em cons6rcio, vez

que a experiencia pratica demonstra que as licitap5es que permitem essa participagao sao aquelas
que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade t6cnica. Como o presente edital
objetivanente definido pelo edital, por meio de especificag6es usuais do mercado, consignou-se a
vedagao descrita no subitem acima;
Afoi elaborado com foco no dia a dia da Administrapao, e o objeto deste certame p6de ser
4.3.8.

Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Pdblico - OSCIP, atuando nessa condicao (Ac6rdao
n°746/2014-TCU-Plendrio).

4.4.

COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
"SIM" OU "NAO" EM CAMPO PR6PRIO DO SISTEMA ELETR6NICO, RELATIVO AS

SEGUINTES DECLARAC6ES :
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1.

Nos items exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalap5o do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame com relapao a estes items;
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CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

4.4.1.2.

Nos items em que a participapao nao for exclusivapara microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalap5o do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratanento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de

pequeno porte.

4.4.2.

MATOES DO NORTE / MA

Que esta ciente e concorda com as condig6es contidas no Edital e seus anexos

4.4.3.

Que cumpre os requisitos para a habilitapao definidos no Edital e que a proposta apresentada esta
em conformidade com as exigencias editalicias;

4.4.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitapao no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores;

.5.

4.4.6.

Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi9ao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituigao;

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao Normativa SLTI/MP
n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.

4.5.

Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigao Federal;
A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sang6es
previstas em lei e neste Edital.

an.1.

5.2.

Os licitantes encaninharao, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico, concomitantemente
com os documentos de habilitapao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado
e o prego, ate a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao pdblica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.
0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitapao exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitapao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 10 da LC n° 123, de 2006 e suas alterap6es.

5.4.

Incumbira ao licitante acompanhar as operap6es no sistema eletr6nico durante a sessao ptiblica do
Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservincia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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5.5.

Ate a abertura da sessao ptiblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema;

5.6.

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certane, ordem de classificagao
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizagao dos procedimenl
j ulgamento da proposta.

5.7.

®5.1.

Os documentos que comp5em a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente
ser5o disponibilizados para avaliapao do pregoeiro e para acesso pdblico ap6s o encerranento do
envio de lances.

0 LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE 0 PREENCHIMENTO, NO
SISTEMA ELETR6NICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.

Valor unitdrio e total para CADA ITEM (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.I.2.

Marca de cada item ofertado;

6.I.3.

Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4.

Descrigao detalhada do objeto, contendo as informag6es similares a especificapao do Termo de
Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, ninero
do registro ou inscricao do bern no 6rgao competente, quando for o caso;

6.2.

4¥ .3.

Todas as especificap6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fomecimento dos bens ou servicos.

6.4.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quarto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegapao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.

0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (SESSHNTA) DIAS, a contar da data de
sua apresentapao.

6.6.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratag6es pdblicas, quando participarem de licitag6es pdblicas;
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pRoc,.11lLoe3L

7.1.

A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao pdblica, por meio de sistemd
hordrio e local indicados ne;te Edita|.
L5±±=

7.2.

0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhani vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificag6es t6cnicas exigidas no Temo de Referencia.

7.2.I.

Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.

A desclassificacao sera sempre fundanentada e registrada no sistema, com acompanhaniento em
tempo real por todos os participantes.

fb.3.

A nao desclassificapao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contratio,
levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3.

0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4.

0 sistema disponibilizafa calnpo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1.

n7.6.
7.7.

0 lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitapao indicada no preanbulo deste edital.
Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.
O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relapfro aos
lances intermedidrios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,10 (dez
centavos).

7.9.

Sera adotado para o envio de lances no Dregao eletr6nico o modo de disDuta "ABERTO" em que
os licitantes apresentarao lances pdblicos e sucessivos, com prorrogag6es.

7.10. A etapa de lances da sessao pdblica tera duragao de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo
de duragao da sessao pdblica.
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7.11. A proITogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogapao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.
7.12. N5o havendo novos lances na forma estabelecida mos itens anteriores, a sessao ptiblica encerrar-se-

a automaticanente.
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justiflcadanlente, admitir o reinicio da sessao pdblica
de lances, em prol da consecugao do melhor prego.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo pregoeiro.

fl

7.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

7.16. Durante o transcurso da sessao pdblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.17. No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgfo dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao pdblica sera suspensa e tera reihicio somente ap6s comunicapao expressa do

pregoeiro
aos
participantes
do
certame,
publicada
no
Portal
LICITANET,
httl]:/thttD://www.Iicitanet.com.br/, quando serao divulgadas data e hora para a sun reabertura. E
sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo pregoeiro

a

aos participantes, no sitio eletr6rico utilizado para divulgacao.
7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relapao a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagfo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. 0 sistema identificara em coluna pr6pria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparapao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulanentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
721. Nessas condig6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na falxa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serfs cousideradas
empatadas com a primeira colocada.
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7.22. A melhor classificada mos termos do item anterior tera o direito de encaninhar uma dltima oferta

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicapao automatica para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificapao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.24. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

®.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relagao ao produto
estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem

jus as margens de preferencia, conforme regulanento.
7.26. A ordem de apresentagao pelos licitantes 6 utilizada como urn dos crit6rios de classificacao, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crit6rio de desempate sera aquele previsto
no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente, aos bens
e servigos:

7.27.1. Produzidos no pals;

a

7.27.2. Produridos por empresas brasileiras;

7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pats;

7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as propostas
empatadas.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao ptiblica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema
eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condig6es diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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7.29.2. 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (D
a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ap6s a negociapao realizada,
caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.
7.30. Ap6s a negocia9ao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgainento da proposta.

8.1.

Encerrada a etapa de negociapao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar

quanto a adequapao ao objeto e a compatibilidade do preco em relapao ao mckimo estipulado para

a

§°9notrdaofa£:2n6e:t: E::trae]t: :? ]S:ros2#2g:;.. Observado o disposto no paragrafo iinico do art. 7o e no
8.2.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao prego
m5ximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plenalio), ou que apresentar preco manifestanente
inexequlvel.

8.2.1.

Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitdrios simb6licos, irris6rios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitapao nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalap6es de propriedade do pr6prio licitante,

para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
8.3.

ft.4.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indfcios que fundarnentam a suspeita;

Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao pdblica para a realizapao de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao pdblica somente podera ser reiniciada mediante aviso

previo no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECHDfiNCIA, e a
ocorrencia sera registrada em ata;

8.5.

0 pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de nao aceitagao
da proposta.

8.5.1.

0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitapao escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

8.5.2.

Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedencia, al6m
de outras informap6es pertinentes, a exemplo de cafalogos, folhetos ou propostas, encaminhados
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pormeioeletr6nico,ou,seforocaso,poroutromeioeprazoindicadospelopregoeiro,semprejufzo
do seu ulterior envio pelo sistema eletr6nico, sob pena de nao aceitapao da propostaT
8.5.3.

Caso a compatibilidade com as especificap6es demandadas, sobretudo quanto a padr6es de

qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
pregoeiro podera exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de nao aceitacao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRES) DIAS uteis contados
da solicitapao.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e hordrio de realizapao do procedimento

para a avaliapao das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

®.3.2. Os resultados das avaliap6es serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.5.3.3. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo

pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificap6es previstas neste Edital, a proposta
do licitante sera recusada.
8.5.3.4. Se a(s) anostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com
a verificapao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verificapao de uma que atenda as
especificag6es constantes no Termo de Referencia.
8.5.3.5. Os exemplares colocados a disposigao da Administrapao serao tratados como prot6tipos, podendo
ser manuseados e desmontados pela equipe t6cnica responsavel pela analise, nao gerando direito a
ressarcimento.

Ap6s a divulgapfo do resultado final da licitagao, as amostras entregues deverao ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, ap6s o qual poderao ser descartadas pela
Administragao, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administrapao todas as condic6es indispensaveis a
realizagao de testes e fomecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.7.

Havendo necessidade, o pregoeiro suspendera a sess5o, informando no "chat" a nova data e hordrio

para a sua continuidade.
8.8.

0 pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor preco, vedada a
negociapao em condi¢6es diversas das previstas neste Edital.
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8.8.I.

8.8.2.

Tanb6m nas hip6teses em que o pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a s
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

..``.``,
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A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.9.

fl

Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrfencia do empate ficto, previsto mos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

.10. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitapao do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9.1.
COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, 0
PREGOEIRO PODERA VERIFICAR 0 EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIC6ES DE
PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A
PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL LICITANET, E AINDA NOS SEGUINTES
CADASTROS:
9.I.1.

Possuir cadastro do portal LICITANET;

9.I.2.

Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas -CNEP (www.cortaldatransDarencia. gov.bro ;

g.13.

Cadastro Nacional de Condenag6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justice ( www. cnj .j us.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.I.4.

Lista

a

de

Inid6neos,

mantida

pelo

Tribunal

de

Contas

da

Uniao

-

TCU

¢ttDs://Portal.tcu.gov.br/resDonsabilizacao-Dublica/licitantes-inidoncos/);

9.1.5.

e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de

Contas da Uniao

(httDs://certidoes-ai)f.aDDs.tcu.gov.br/).

9.1.6.

A cousulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tamb6m de seu s6cio
majoritdrio, por force do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sang5es impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o
Poder Piiblico, inclusive por interm6dio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritdrio.
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9.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fomecedor a existencia de Ocorrencias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.

9.1.6.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fomecimento
similares, dentre outros.

9.1.6.3. 0 licitante sera convocado para manifestapao previamente a sua desclassifica
9.1.7.

Constatada a existencia de sangao, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

9.I.8.

No caso de inabilitapao, havera nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitapao da proposta subsequente.

9.2.

Caso atendidas as condig6es de participagao, a habilitapao dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL LICITANET, em relagao a habilitapao jurfdica, a regularidade fiscal e trabalhista, a

a

qualificapao econ6mica financeira e habilitapao t6cnica.

9.2.1.

i clever do licitante atualizar previanente as comprovap6es constantes do PORTAL LICITANET,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao pdblica, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentacao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

9.2.2.

®P.3.

0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitag5o do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletr6nicos oficiais emissores de certid6es feita pelo Pregoeiro lograr exito em encontrar a(s)
certidao(6es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitapao complementares, necessalios a
confirmapao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o 1icitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de
inabilitapao.

9.4.

Somente haveri a necessidade de comprovapao do preenchimento de requisitos mediante
apresentapao dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relagao a integridade
do docunento digital.

9.5.

Nao serao aceitos documentos de habilitapao com indicapao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,

pela pr6pria natureza, comprovadaniente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.6.1.

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nineros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRFffGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribuig6es.

9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaminhar, mos termos deste Edital, a
documentapao relacionada mos itens a seguir, para fins de habilitagao:
MATC)ES DO NORTE /

9.8.
9.8.1.

pRoC. I)a C

HABILITACAO JURfDICA:

No caso de empresdrio individual: inscrigao no Registro Pdblico de Empresas
da Junta Comercial da respectiva sede;

a Cargo

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condig5o de

fl

#u°t::t::£edeanddee::rs]f?£do£Vj*:o-o::]¥oEe[in::J:ae:::it::.ag°o:I.:::a condicionada a verificagao
9.8J.

No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de respousabilidade limitada -EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;

9.8.4.

Inscrigfro no Registro Pdblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde
tern sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou ngencia;

9.8.5.

No caso de sociedade simples: inscrigao do ato coustitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicapao dos seus administradores;

9.8.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de autorizagao;

8.7.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterap5es ou da consolidapao
respectiva;

9.9.

REGULARIDADH FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.

CNPJ - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.9.2.

Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo a sede ou domicilio
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.3.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certid5o
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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9.9.4.
9.9.5.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

cxyL ,3;.1
I:f==----

Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante ajustiga do trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, mos termos do Tftulo VII-A da
Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, atrav6s da Certidao Negativa de D6bitos e
Certidao Negativa da Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7.

a

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, atrav6s da Certidao Negativa de D6bitos e

#£±dc::aroengda:;:ae£:rpsfav]i:: s€i££:%a:u ceft]da° C°njunta. emitida pela secretaria da Farenda
9.9.8.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitat6rio,
devefa comprovar tal condigao mediante declarapao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede,

ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.9.

Caso o licitante detentor do menor preeo seja qualificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovapao de
regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restricao, sob pena de inabilitapao.

9.10. QUALIFICACA0 ECON6MICO-FINANCEIRA.
9.10.1. Certid5o Negativa de falencia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tiltimos 60

a

(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria Certidao;
9.10.I.1.A empresa em recuperapao judicial devera apresentar certidao emitida pelo juizo em que
tramita o procedimento da recuperagao judicial no qual certifique-se que a empresa esta apta,
econ6mica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato
9.10.2. Balango patrimonial e demonstrap6es contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situapao financeira da empresa, vedada a sua
substituigao por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por Indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da proposta;
9.1o.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstrap6es contabeis
assim apresentados: Publicados em Didrio Oficial ou Publicados em jomal de grande circulap5o ou
Por c6pia do Livro Didrio, devidanente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
empresa, na forma da Instru9ao Normativa n° 11,. de 05 de dezembro de 2013, do Departanento de

Registro Empresarial e Integrapao - DREI, acompanhado obrigatorianente dos Termos de Abertura
e de Encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
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domicilio da licitante, conforme disposto mos artigos 1.180, Paragrafo tJnic
MATOES DO NORTE / MA

Unico e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;

pRoC.H)-L

9.10.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apre

iiiiiiEH

patrimonial e demonstrap6es contabeis referentes ao periodo de existencia da
devidanente registrados na Junta Comercial ;
9.10.2.3. As empresas com memos de 01 (urn) exercicio financeiro deve cumprir a exigencia deste subitem

mediante a apresentagao do Balanco de Abertura;
9.1o.2.4. i admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicflio da licitante e acompanhado obrigatoriamente

a

dos Termos de Abertura e de Encerranento do Livro Didrio, conforme disposto nos artigos 1.180,
Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da leil 0.406/2002;

9.10.3. A comprovapao da situapao financeira da empresa sera constatada mediante obteneao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (urn)
resultantes da aplicagao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

r\

LC =

Passivo circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (urn) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar,
considerados os riscos para a Administrapao, e, a crit6rio da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrim6nio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratapao
ou do item pertinente.
9.10.5. Na hip6tese de alteragao do Capital Social, ap6s a realizapao do Balango Patrimonial, a licitante
devera apresentar documentapao de alterapao do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balanco foi arquivado.

9.10.6. A pessoajuridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar Escriturapao Contabil Digital
-SPED CONTABIL (ECD), nos termos da (IN RFB n° 2.003, de 18 de janeiro de 2021.

9.11. QUALIFICACA0 TECNICA.
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9.12. Atestado fomecido por pessoa juridica de direito pdblico ou privado, comp
fomeceu ou fomece bens ou materiais compativeis com o objeto deste Pregao.
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e enderego completo, devendo ser assinado
por seus s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa
indicapfo de seu nome completo e cargo/fungao.

9.12.1. Caso o documento nao seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissao podera abrir
diligencia para a verificagao da veracidade das informac6es dele constante.

A

9.12.2. Verificado que nao se trata de documento verdadeiro, a comissao tomara as providencias cabiveis
no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a
fim de aplicar punig5es ou representar aos 6rgaos competentes para adotar as medidas necessdrias.

9.12.3. i indispensavel que o atestado de capacidade tecnica apresente informap6es tangiveis, ficando
vedada a apresentada com informap6es genericas, tais como: ter fomecido os materiais/produtos a
contendo. Essa exig6ncia 5 necessdria para que, na ocasiao da analise do documento, o julgador da

proposta possa aferir efetivamente as condig6es de fomecimento eficiente da empresa para a
execugao do objeto de maneira satisfat6ria.
9.13. A existencia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigencias do edital.
9.14. A declarapao do vencedor acontecera no momento imediataniente posterior a fase de habilitapao.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restrigao no que tange a

®;eegcTLara£gdaaod:ofi:::]c:dtro:::Lohis::a:::Sr::uS]e:izca:::#par£:ajond°erparas::Sreo5IT!Cg£:;:)p:ira;g:tae]£Sje:?o6:o:
a criterio da administrapao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de
justificativa.

9.16. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitapao do licitante, sem prejuizo das sanc6es previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificapao. Se, na ordem de classificacao, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista,
sera concedido o mesmo prazo para regularizapao.
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosanente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.
9.18. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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9.19. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitapao,
havera nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.
9.20. Constatado o atendimento as exigencias de habilitapao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS)

a

HORAs a contar da solicitagao do pregoeiro no sistema elefronico e devera:
10.1.I. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a dltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicapao do banco, ninero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de

paganento.
10.2. A proposta final devera ser documentada mos autos e sera levada em considerapao no decorrer da
execugao do contrato e aplicap5o de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificap6es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, vinculam a Contratada.
10.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em algarismos e o

a

valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergencia entre os precos unitatios e o prego global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergencia entre os valores num6ricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao
estes tiltimos.

10.4. A oferta devera ser fime e precisa, limitada, rigorosanente, ao objeto deste Edital, sem conter
altemativas de prego ou de qualquer outra condicao que induza o julganento a mais de urn
resultado, sob pena de desclassificapao.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela
que nao corresponda as especificag5es ali contidas ou que estabelega vfnculo a proposta de outro
licitante.

10.6. As propostas que contenhan a descrigao do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponiveis na internet, ap6s a homologagao.
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizapao fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no
minimo dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma
motivada, isto 6, indicando contra qual(is) decisao(5es) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo pr6prio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabers ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de
motivapao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as condig5es

a

de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestapao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importat a decad6ncia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tr6s dias para apresentar
as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,

querendo, apresentarem contrarraz6es tanb6m pelo sistema eletr6nico, em outros tr6s dias, que
comecarao a contar do t6rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

12.1. A sessao pdblica podera ser reaberta:

12.1.I. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulapao de atos anteriores a realizapao da sessao

pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao ptiblica, situagao em que serao repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizapao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerranento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
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12.2.I. A convocapao se clara por meio do sistema eletr6nico ("chat"), ou e-mail, ou e acor
PROC.
do procedimento licitat6rio.

ES DO NO TE / MA

12.2.2. A convocapao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no

ASTRO DO
PORTAL LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13.I. 0 objeto da licitapao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
naohajainterposigaoderecurso,oupelaautoridadecompetente,ap6saregulardecisaodosrecursos
apresentados.

fil3.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitat6rio.

14.1. 0 Sistema de Registro de Precos (SRP) 6 urn conjunto de procedimentos para registro fomal de
pregos relativos a prestagao de servigos e aquisigao de bens, para contratac6es futuras da
Administrapao Pdblica.
14.2. Ata de Registro de Pregos: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratagao, em que se registram os pregos, fomecedores, 6rgao

participante e condig6es a serem praticadas, conforme as disposig6es contidas no instruinento
convocat6rio e propostas apresentadas ;

14.3. 6rgao Gerenciador: 6rgao ou entidade da Administrapao Pdblica responsavel pela condugao do

a

::nj::=gt:s?e procedimentos do celtane para registro de precos e gerencianento da Ata de Registro
14.4. Orgao participante: 6 todo 6rgao ou entidade da Administrapao Pdblica que participa dos

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pregos e integra a Ata de Registro de Pregos.

14.5. Orgao nao participante: 6 o 6rgao ou entidade que, nao tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitapao, faz adesao a Ata de Registro de Pregos, obedecendo as normas vigentes.

14.6. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderfo reduzir seus pregos ao valor da
proposta do licitante mais bern classificado.

14.7. A apresentapao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame em
relapao ao licitante melhor classificado.
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14.8. Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da tiltima proposta in
durante a fase competitiva.

2ng9Ai202

14.9. Serao registrados na ata de registro de precos os pregos e quantitativos do
classificado durante a fase competitiva;

14.10. Sera incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificagao do certame, exclufdo
o percentual referente a margem de preferencia, quando o objeto nao atender aos requisitos
previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;

fi]4.11.:asr:gd£:i::oqs::b;I:dr:i:r:eoa:::itfemmen[t:.::]toeFrfpmo:i:objce:i::a%:OdT:tea:Onfsehc£:d6::tsreos::erve£Ss::an::
14.12. Se houver mais de urn licitante na situagao de que trata o subitem 14.9, serao classificados segundo

a ordem da tiltima proposta apresentada durante a fase competitiva;
14.13. A ordem de classifica9ao dos licitantes registrados devefa ser respeitada nas contratap6es e somente
sera utilizado caso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hip6teses previstas;
14.14. A habilitapao dos fomecedores que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11

sera efetuada e quando houver necessidade de contratapao de fomecedor remanescente;
14.15. 0 anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realizagao da sessao ptiblica do pregao, que contera
a informa9ao dos licitantes que aceitarem cotar os bens com precos iguais ao do licitante vencedor
do certane.

®14.16. A exist6ncia de pregos registrados nao obriga a Administragao a contratar com o vencedor do
certame do SRP, sendo-lhe facultada a realizagao de procedimento especffico para a aquisigao

pretendida, assegurando ao beneficialio do registro a preferencia do fomecimento em igualdade de
condig6es;

14.17. As contratag5es obedecerao a conveniencia e as necessidades do Municipio de Mat6es do

Norte"A;
14.18. A contratapao com os fomecedores registrados sera formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos habeis: nota de empenho de despesa ou
autorizacao de compra, conforme o artigo 62 da Lei n° 8.666/93;
14.18.I. Quando o contrato for substitufdo pelos instrumentos habeis acima, o adjudicatdrio devera obedecer
todas as condig6es e determinag5es deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do
contrato.
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14.19. Os licitantes que tiverem seus precos registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigencia
da Ata de Registro de Pregos, todas as condic6es de habilitapao exigidas neste Edital;

15.I. Ap6s a homologapao da licitagao, a(s) licitante(s) vencedora(s) sera(ao) convocada(s) para assinar
a ata de registro de pregos, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da
convocagao e nas condig6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

fi[5.I.1.daAtacd°enR°ecg:::r°oddae(S3r::::eed:roa(€)o'nat::£t:;:o::zq£:aa[eqf::tro:°]:gua:.:C::ap°r:::::aa:ap::resp:5[e£:Pa:i::
na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro meio de registro,
nao sendo consideradas comunicag6es verbais.

15.2. i facultada a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, quando a(s) convocada(s) nao
comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, nao apresentar situagao regular no ato da
assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadanente, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, sem prejuizo da aplicagao das sanc6es cabiveis.
15.3. 0 prazo de convocacao podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA.

®16.1. Cabera
aode
6rgao
gerenciador
pratica de todos os atos de controle e administrapao do Sistema de
Registro
Pregos,
e ainda oaseguinte:
16.I.1.

Registrar sua intengao de registro de pregos no 6rgao responsavel pelas compras do municlpio;

16.1.2.

Consolidar informag5es relativas a estimativa individual e total de consumo, promovendo a
adequa9ao dos respectivos termos de referencia ou projetos basicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronizagao e racionalizapao;

16.I.3.

16.1.4.

Promover atos necessdrios a instrugao processual para a realizapao do procedimento licitat6rio;

Realizar, por meio da Central de Pregos, pesquisa de mercado para identificapao do valor estimado
da licitapao e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades
participantes;

16.1.5.

Confirmar junto aos 6rgaos participantes a sua concordincia com o objeto a ser licitado, inclusive

quanto aos quantitativos e termo de referencia ou projeto basico;
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16.1.6.

Realizar o procedimento licitat6rio;

16.1.7.

Gerenciar a ata de registro de pregos;

16.1.8.

Conduzir eventuais renegociap6es dos pregos registrados;

16.I.9.

Aplicar, garantida a anpla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes de infrac6es no
procedimento licitat6rio ; e

16.1.10.
Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento das obrigap6es

a

contratuais, em relapao as suas pr6prias contratap6es.
16.2. 0 6rgao gerenciador podera solicitar auxilio t6cnico aos 6rgaos participantes para execugao das
atividades previstas mos incisos 16.1.3,16.1.4 e 16.1.6.

17.1. 0 6rgao participante sera responsavel pela manifestagao de interesse em participar do registro de

pregos, providenciando o encaminhamento ao 6rgao gerenciador de sua estimativa de consuno,
local de entrega e, quando couber, cronograna de contratapao e respectivas especificap6es ou termo
de referencia ou projeto basico, mos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de pregos do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:

17.1.I.

Garantir que os atos relativos a sua inclusao no registro de pregos estejan formalizados e aprovados

pela autoridade competente;

®.1.2.Manifestar,juntoao6rgaogerenciador,medianteautilizagaodalntengaodeRegistrodePregos,
sua concordincia com o objeto a ser licitado, antes da realizagao do procedimento licitat6rio; e
17.I.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de pregos, inclusive de eventuais alterag6es, para o correto
cumprimento de suas disposi96es.

17.2. Cabe ao 6rgao participante aplicar, garantida a anpla defesa e o contradit6rio, as penalidades
deconentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento
das obrigac6es contratuais, em relagao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
17.3. A Comissao Central de Licitagao, 6rgao responsavel pelo gerenciamento do Registro de Pregos,
desde que autorizada a adesao, podera emitir Termo de Liberapao dos items solicitados por 6rgaos
nao participantes.
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Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
18.2. Os Orgaos e entidades da Administrapao Pdblica que nao participarani do Registro de Pregos,

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse junto
ao Orgao Gerenciador da Ata, para que este, atrav6s da CPL, indique os possiveis fomecedores e
respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classiflcagao.

n[8.3.:s::::ie::d::,moepcte£°;eT:n:cfi;:::g£a°odoauAnt:od:o¥esge£:i;o::dper:::Se'n:ebsdeerv:g::a:::::i:9::Sennea':
prej udique as obrigag6es anteriormente assumidas.

18.4. 0 quantitativo decorrente das ades5es a Ata de Registro de Precos nao podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do ndmero de 6rgaos nao
participantes que aderirem.
18.5. As aquisig5es ou contratag6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Pregos

para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes;
18.6. Ap6s a autorizagao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a aquisigao ou
contratapao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.

r\

18.6.1.

A Prefeitura Municipal

de

Mat6es do Norte/MA podera autorizar,

excepcional

e

justificadanente, a prorrogapao do prazo, respeitando o prazo de vigencia da ata, quando solicitada
pelo 6rgao nao participante.
18.7.
Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o
contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em
relapao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

19.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.
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20.I. Ap6s a homologapao da licitagao, em sendo realizada a contratagao, serafirmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
MATOES DO NORTE / MA

20.2. 0 adjudicatdrio tefa o prazo de 05 (cinco) dias dteis contados a partir da da

:LRsocng

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, confi
Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo
das sang6es previstas neste Edital.
20.2.1. Altemativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragao podera encaminha-lo

a

para assinatura ou aceite da Adjudicatdria, mediante correspondencia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data de seu recebimento.

20.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao

justificada do adjudicatario e aceita pela Administrapao.

20.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
20.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios ali estabelecida as
disposig6es da Lei n° 8.666, de 1993;

20.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs5es contidas no edital e seus anexos;
20.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administrapao previstos mos artigos 79 e 80 da mesma

a

Lei.

20.4. 0 prazo de vigencia da contratap5o se encerra no final do exercicio financeiro da assinatura do
mesmo e podera ser prorrogado conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de
referencia.
20.5. Previamente a contratagao a Administrapao realizara consultas para identificar posslvel suspensao
tempordria de participapao em licitapao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigao de contratar
com o Poder Pdblico, bern como ocorr6ncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e mos termos do art. 6°,Ill, da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta previa ao CADIN.
20.6. Por ocasiao da assinatura do contrato, sera exigida a comprovapao das condig6es de habilitapao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do
contrato.

fty\
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20.6.1.
Na hip6tese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro
no prazo de ate 05 (cinco) dias titeis, sob pena de aplicapao das penalidades
no edital e
anexos.
20.7. Na hip6tese de o vencedor da licitapao nao comprovar as condig6es de habi
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administrapao, sem prejuizo da
das demais cominag6es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada
a ordem de classificapao, para, ap6s a comprovagao dos requisitos para habilitapao, analisada a

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.

21.1.

Ocorrendo reducao ou majoragao de precos dos produtos, autorizado pelo 6rgao competente,

fapd:::::roess,:::fsoe:£er=£dfebd:Sr:]P::aLa±cC£::;:aetsa::°8:::a6;]r;;I;Tstados3flxando-Seemapostiladereajuste
21.2.

Os reajustes e redug6es de pregos serao de acordo com os pregos praticados pela

CONTRATADA na data.

22.I.
O fomecimento dos produtos devera ser entregue de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante, no seu endereco ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem
de Fomecimento, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Fomecimento.
22.2.
0 cumprimento das obrigag5es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Matoes do
Norte - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura
unicipal de Mat6es do Norte - MA.

22.3.
O representante da prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA, anotara em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas, objeto deste Termo de Referencia, determinando o que for necessdrio
a regularizagao das falhas ou impropriedades observadas. A acao da fiscalizacao nao exonera a
contratada de suas responsabilidades contratuais.

23.1. As obrigap6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia e
Contrato.

24.I. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.
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25.I.1. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
25.I.2. Apresentar documentacao falsa;
25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

a

.4. Ensejar o retardaniento da execugao do objeto;

25.1.5. Nao mantiver a proposta;
25.1.6. Cometer fraude fiscal;

25.1.7. Comportar-se de modo inid6neo;

25.2. 0 atraso injustificado ou retardamento na prestapao de servigos objeto deste certane sujeitara a
empresa, ajufzo da Administracao, a multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
ate o limite de loo/o (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.
25.2.1. A multa prevista neste ITEM sera descontada dos cr6ditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, e podera cumular com as demais san96es
administrativas, inclusive com as multas previstas.

de,3. A inexecugao total ou parcial do objeto contratado, a Administragao podera aplicar a vencedora, as
seguintes sang6es administrativas, mos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:

a)

Advertenciapor escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
c)
Suspensfo temporaria de participapao em licitapao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d)
Sendo que em caso de inexecucao total, sem justificativa aceita pela Administrapao da
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal previsto
para a penalidade 05 (cinco) anos;

Pagina 28 de 97

MATOES D0 NORTE / MA

pROc. I L£ ( i,car 7202 i

I.;.¥=.I:'L.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES
CNPJ N° 01.612.831/0001AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

e)
Declaragao de inidoneidade para licitar junto a Administragao pdblica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao, ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c
art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

25.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
ciencia da intimagao, podendo a Administragao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminha-lo
devidaniente informado para a apreciagao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
25.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municfpio de Mat6es do Norte/MA as sang6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administragao Ptiblica.

25.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer

®observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagao, o mais alto padrao de
6tica durante todo o processo de licitapao, de contratapao e de execugao do objeto contratual.

25.6.1. PARA 0S PROPOSITOS DHSTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:
a)

PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a apao de servidor pdblico no processo de licitapao
ou na execugao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULHNTA: A falsificap5o ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitapao ou de execugao do contrato;

c) PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando

a

estabelecer pregos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d)

PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou aneagar causar dano, direta ou indiretanente,

as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em urn processo licitat6rio ou
afetar a execugao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg6es ou
fazer declarap6es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apurapao de alegap6es de pratica prevista acima; atos cuja intengao seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspe9ao.

26.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

26.1. Ate 03 (tr6s) dias dteis antes da data designada para a abertura da sessao pdblica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.
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26.2. A IMPUGNACA0 DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE
ELETR6NICA no sistema httD://www.Iicitanet.com.br/.

por

s2€2±

FORMA

263. Cabera o pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaborapfo deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnagao no prazo de ate 02 (dois) dias titeis contados da data de recebimento da

inpugnagao.
26.4. Acolhida a impugnapao, sera definida e publicada nova data para a realiza9ao do certame.
26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados ao
Pregoeiro, ate 03 (tres) dias dteis anteriores a data designada para abertura da sessfo pdblica,
exclusivaniente por meio eletr6nico via internet, em campo pr6prio do Sistema Portal LICITANET

a

no endereap eletr6nico htti)://www.Iicitanet.com.br/.
26.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias dteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.
26.7. As impugnap6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
26.7.1.
A concessao de efeito suspeusivo a impugnapao 6 medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos sefao divulgadas pelo sistema e vincularao os

participantes e a administra9ao.

d6.9.;es:i,Spfgk£:P#tr:Sse{ti?:She#/£e.#c°j:as::i::#::'rF:e::om:e°::;:Vli°£Shdfd°erddeo:
licitantes, seu acompanhanento.
26.10. Nfo serao conhecidas as impugnap6es apresentadas ap6s o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado
no processo para responder pela proponente.

26.11. A petigao de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por s6cio, pessoa designada

para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterap5es, se houver, do ato de designagao do
administrador, ou de procurapfro ptiblica ou particular (instrunento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

27.

DAS DISPOSICOHS GERAIS.

27.1. Da sessfro pdblica do Pregfro divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.
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27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certane na data marcada, a sessao sera automaticanente transferida para o primeiro dia dtil
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicapao em
contrdrio, pelo pregoeiro.
27.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao ptiblica observarao o hordrio
de Brasilia -DF.

27.4. No julganiento das propostas e da habilitapao, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade jurfdica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acesslvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilita9ao e classificapao.

A

27.5. A homologapao do resultado desta licitapao nao implicara direito a contratagao.

27.6. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre inteapretadas em favor da anipliagao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrapao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratapao.
27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparap5o e apresentagao de suas propostas e a
Administrapao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condngao ou do resultado do processo licitat6rio.
27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do ihicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrapao.

#.9.:efde:a:eunedfs:,eantp°o:sefveex];goenacp£::vfe°£L*ntnoa°d:Ssa::,C£:;Ss:;°ai:sP°o¥arp:i:c::::ts¥:nfts°o£::££Caft::eo'
interesse pdblico.

27.10. 0 licitante 6 o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag6es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informap5es nele
contidas implicara a imediata desclassificapao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sang6es cabiveis.
27.11. Em caso de divergencia entre disposig6es deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
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27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE-MA podera revogar este Pregao por
raz6es de interesse ptiblico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e
incontomavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando
for viavel a convalidagao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios
da ampla defesa e contradit6rio.
27.12.1. A anulagao do pregao induz a do contrato.

27.12.2. A anulapao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigapao de indenizar.

27.13. i facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregao, promover diligencia destinada a
esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de informapao ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e habilitapao.

fl

.14.
0
Edital
esta
disponibilizado,
na
integra,
no
endereap
eletr6nico:
tl)://www.Iicitanet.com.br/, e tamb6m poderfo ser lidos e/ou obtidos na Comissao Perrnanente de
Licitagao - CPL da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, na Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100,
CEP: 65.468-000 -Centro -Mat6es do Norte/MA, em dias de expediente, no hordrio das O8hoomin ds
14hoomin horas, onde poderao ser cousultados e obtido gratuitamente ou pelo sitio oficial www.matoes
donorte.rna.gov.br e Sistema de Acompanhamento de Contratag6es Publicapao (SACOP) mais
informap6es pelo e-mail colmatoesdonorte.ma@hotmail.com.br.

27.15. Integran este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEX0 I - TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I;
ANEX011 -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANExo

in - MODELo

DE

DECLARACAo

DE

su]ElcAo

As

CoNDlc6Es

ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;
ANEXO IV -MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA

a

CONSTITUICAO FEDERAL;
ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEX0 VII -MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEX0 VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;

ANEXO IX -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
ANEXO X -MINUTA DO CONTRATO.
Mat6es do Norte/MA, em 1 5 de Dezembro de 2021 .

seere##unM¥:;TtrE¥mangas
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MATOES DO NORTE / MA

;in _/2o2 J
EDITAL DE LICITACAO - PREGA0 ELETR6NIC0 N° 34/2

I. OBJET0
1.1 Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Materiais de Construcao, E16trico,
Hidrfulico, Ferragem, Ferramentas, Assess6rios Tintas e Texturas destinados a Manutencao
Preventiva de lm6veis, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Mat5es do
Norte/MA, conforme especificac6es e quantitativos constantes neste Termo de Referencia.

r}|?XSc::Fr:tca;a:]s¥Sarnecessdria,visandomanterasinstalap6esadequadasaumanbienteseguroe
conservado, proporcionando estimulo, sadde e bern estar, nao somente aos servidores das secretarias, mas
tamb6m a toda a comunidade em geral, que utiliza os servigos prestados pela Prefeitura Municipal,

permitindo o atendimento da previsao de consumo, proporcionando assim a continuidade e a ampliapao
na prestagao dos servigos pdblicos.

3. VALOR MEDIO
3.1. 0 prego considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referencia foi determinado
com base em pesquisas de pregos realizada atrav6s do Sistema do Banco de Pregos, com base em tal

procedimento foi estimado o valor total de RS I.596.156,12 (urn milhao, quinhentos e noventa e seis
mi], cento e cinquenta e seis reais e doze centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitapao estao divididos, sendo todos EXCLUSIVOS:
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitagao estao divididos, observando o seguinte:

a >

COTA EXCLUSIVA -Ate R$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa
- ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, mos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar n°
123/2006, com redagao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

3.3. A crit6rio da administrapao pdblica e em observincia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei
Federal n° 123/2006, nao aplicara o disposto acima mencionado, quando:

a)
Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exig6ncias estabelecidas no instrumento convocat6rio; e
b)
O tratanento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
nao for vantajoso para a administrapao pdblica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado.
3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso Ill da Lei Complementar n° 123/2016, com redapao dada

pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 paragrafo 20 do Decreto
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Federal n° 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal n° 8.538/2015, nao havendo participapao

de ME e EPP sera admitida participagao de empresa de maior porte
4. ESPHCIFICACOES E QUANTITATIVOS.
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ADAPTAD OR

EM

PVC

PARA

TUBULACAO DE AGUA 20 mm Descrigao
T6cnica: Medidas 20 mm3/4", composigao PVC,
formas de Utilizagfo usado na transigao de PVC

1®

para registros e valvula de descarga, bolsa
soldavel e ponta roscavel padrao BSP, pratica
instala9ao, rapida e de facil manuseio, cuidados
com o produto, protecao a intemp6ries, nao usar
chave para aperto.

unDADEs

345

R$ 1,18

R$ 407,10

unDADEs

350

R$ 0,73

R$ 255,50

unDADEs

300

R$ 1,66

R$ 498,00

unDADEs

145

R$ 0,93

R$ 134,85

ADAPTAD OR
EM
PVC
PARA
TUBULACA0 DE AGUA 25 x lmm Descrigao

2

T6cnica: Medidas 25 mm / 3/4", composigao
PVC, formas de Utilizagao usado na transigao de
PVC para registros e valvula de descarga, bolsa
soldavel e ponta roscavel padr5o BSP, pratica
instalapao, rapida e de facil manuseio, cuidados
com o produto, protegao a intemp6ries, nao usar
chave para aperto.

ADAPTAD OR
EM
PVC
PARA
TUBULACA0 DE AGUA 32xlmm Descrigao

3r\

T6cnica: Medidas 32 mm /1 composigao PVC,
formas de utilizagao, usado na transigao de PVC

para registros e valvula de descarga, bolsa
soldavel e ponta roscavel padrao BSP, pratica
instala9ao, rapida e de facil manuseio, cuidados
com o produto, protegao a intemp6ries, nao usar
chave para aperto.

ADAPTAD OR
EM
PVC
PARA
TUBULACA0 DE AGUA 40mmxl Descrigao
T6cnica: Medidas 40 mm /1 composigao PVC,
formas de utilizapao, usado na transigao de PVC
4

para registros e valvula de descarga, bolsa
soldavel e ponta roscavel padrao BSP, pratica
instalacao, rapida e de facil manuseio, cuidados
com o produto, protecao a intemp6ries, nao usar
chave para aperto
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5

6
7

a_8

ADAPTAD OR
EM
PVC
PARA
TUBULACA0 DE AGUA 50mmx 11/2

FLS

Descri9ao

F3 u a .

T6cnica:

Medidas

50

mm

PROC

11/2

composigao PVC, formas de utilizagao, usado na
transigao de PVC para registros e valvula de
descarga, bolsa soldavel e ponta roscavel padfao
BSP, pratica instalapao, rapida e de facil
manuseio, cuidados com o produto, protegao a
intemp6ries, nao usar chave para aperto.

ALAVIINCA
ANEL DE VEDACAO EM B0RRACIIA loo

mm ¢ARA CONEXAO)
ANEL DH VEDACA0 EM B0RRACIIA 50
mm Descrigao T6cnica: Medida 50 mm,
composigfro borracha, formas de Utilizapao na
vedacao de redes de esgoto, instalado em tubos e
conex6es, anel de borracha tipo oring, pratica
instalacao, rapida e de facil manuseio, cuidados
com o produto usar lubrificante, prazo de validade

J£ , ch I,2'a',l
/c+

_I_-.-R$754,25

unDADEs

175

R$ 4,31

unDADEs

30

RS 177,15

R$ 5.314,50

UNIDADES

115

R$ 2,97

R$ 341,55

UNIDADES

100

R$ 5,59

R$ 559,00

unDADEs

115

R$ 2,31

R$ 265,65

UNIDADES

100

R$ 20,26

R$ 2.026,00

960

R$ 82,94

R$ 79.622,40

UNIDADES

500

R$ 33,54

R$ 16.770,00

UNIDADES

500

R$ 24,02

R$ 12.010,00

UNIDADES

2000

R$ 2,50

R$ 5.000,00

INIDADES

200

R$ 30,50

R$ 6.100,00

UNIDADES

200

R$ 8,55

R$ 1.710,00

2 anos.

ANEL DE VEDACA0 FLExivEL PARA
DUCIIA HIGIENICA Descrigao T6cnica: Facil
9

instala9ao, pratico e seguro, material com alto

poder de vedapao,

evita vazamento engate

flexivel.
10

ARCO DE SERRA

11

AREIA

12

r\
13

14

ARGAMASSA AC2
ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

SACO 20 kg. Descrigao T6cnica: Ideal para
assentamentos e revestimentos de blocos
ceramicos tanto para areas intemas, quanto para
areas extemas, rendimento de blocos ceramicos rende de 0,75 a 1 m2/saco de 20 kg blocos de
concreto - rende de 0,9 a 1,3 m2/saco de 20 kg.

ARREBITE 3/8 Descrigao T6cnica: 1 Caixa com
1000 rebites, indicado para fixap6es em geral.
Possui corpo em aluminio que confere maior
resistencia a oxidagao/corrosao, 6 facil e rapido de
aplicar e proporciona alta precisao e resistencia.

ASSENT0
15

MTSctJBICOS

PLASTIC0

PARA

VASO

SANITARI0 Descrigao T6cnica: Material
resina, cor neve, fixagao ferragens de metal.
Dimens6es do produto largura 39,00 cm, altura
4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g.

16

BALDE CONSTRUCAO
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17

18

qg

BARRA CHATA I/2 Descri9ao T6cnica: A barra
chata possui superficie lisa e sem rebarbas, o que
evita ferimentos. Fomecido com comprimento de
seis metros, largura I/2" 38,10mm, espessura
3/16"4,76mm,
massa
linear
(kg/in)1,42,
comprimento da barra 6 in, peso da barra 8,5 kg.

BARRA CIIATA I/2 Descrigao T6cnica:
Utilizada pelas serralherias, a barra chata 6
fomecida com comprimento de seis metros e 6
extremamente resistente e versatil. Possui ainda
supefficie lisa e sem rebarbas, o que evita
ferimentos durante o seu manuseio.
BARRA CHATA 1 Descrigao T6cnica: Muito
utilizada pelas serralherias, a barra chata 6
extremamente resistente e versatil. Possui ainda
supefficie lisa e sem rebarbas, o que evita
ferimentos durante o seu manuseio, largura I.

..

.

FLS.

F3 U a .R,

.`]

Loot ,2o2,

. _ i /#1

` 5.U7U,UO

INIDADES

100

unDADEs

100

R$ 38,39

R$ 3.839,00

INIDADES

300

R$ 25,71

R$ 7.713,00

200

R$ 34,50

R$ 6.900,00

200

R$ 36,90

R$ 7.380,00

1/4"31,75mm; espessura 1/4" 6,35mm; massa

linear (kg/in) 1,58; comprimento da barra (in) 6 ;

peso da barra (kg) 9,53
BARRA CHATA lx3/8 Descrigao T6cnica: Com
6 metros de comprimento, a barra chata
serralheria 6 bastante solicitada em projetos de
estruturas metalicas leves, principalmente de
20

grades, esquadrias, port6es, corrimaos de escadas,
mezaninos, supefficie lisa e sem rebarbas, o que UNIDADES
ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm,
espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg,
comprimento da barra 6 in, peso da barra 5,7 kg.
linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 in, peso
da barra 5,7 kg.

BARRA DE FERR0 CONSTRUCAO 5.Omm

n21

Descrigao T6cnica: CA-60 possui propriedades
de solvabilidade em todas as bitolas e
apresentag5es. Indicado para a produgao de
vigotas de lajes pie-fabricadas, treligas, armap6es

UNIDADES
para tubos, pr6-moldados e outras aplicap6es. i
comercializado em rolos de aproximadamente
170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes
de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola
3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50
mm, CA -60 C/12m, superficie nervurada.
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BARRA DE FERR0 CONSTRUCAO 6.3 mm

MAT

Descricao T6cnica: CA-60 possui propriedades
de solvabilidade em todas as bitolas e
apresentag6es. Indicado para a produgao de
vigotas de lajes pre-fabricadas, treli9as, armag6es
22

pRoC. 4

ES DO NORTE / MA

LLOJOA. /2o2
17 L),K3

FLS
F3 U a .

INIDADES
para tubos, pr6-moldados e outras aplicag5es. E
comercializado em rolos de aproximadamente
170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes
de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola
3/16, peso I,5kg, unidade barra, espessura 63
mm, CA -60 C/12m, superficie nervurada.

'j tr'

300

R$ 51,90

R$ 15.570,00

unDADEs

150

R$ 67,00

R$ 10.050,00

unDADEs
unDADEs
unDADEs

200

R$ 4,80

R$ 960,00

155

R$ 2,91

R$ 451,05

55

R$ 46,88

R$ 2.578,40

UNIDADES

100

R$ 55,29

R$ 5.529,00

unDADEs

20

R$ 408,15

R$ 8.163,00

UNIDADES

20

R$ 241,50

R$ 4.830,00

BARRA DE FERR0 CONSTRUCAO 8.Omm

A23

Descrigfro T6cnica: CA-50 6 fomecida com a
superficie nervurada, para dar mais ader6ncia ao
concreto, ele se diferencia dos vergalh6es comuns

porque traz beneficios incorporados, como a
capacidade de solda a topo (para diametros de 10
a 40 mm), sao fomecimento em barras retas de 12
metros e contain ainda com rigoroso controle dos
diametros. Produzido rigorosamente de acordo
com as especificap6es da norma nbr 7480;
categoria Ca-50 com superfucie nervurada;
dimens6es bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo

Ca-50, c/12 in, peso 4,7 kg, unidade barra
24

BISNAGAS

25

BOCAL DE LOUCAS E-27

26

B0IA ELETRICA
B0IA PARA BEBEDOURO
B0MBA D'AGUA PERIFERICA 220 V 0,5

27

r\28

CV: Descrigao T6cnica: Ideal para bombeamento
de agua isenta de s6lidos (agua limpa) em
residencias, pocos, chacaras, praias, pequenos

pr6dios, aplicag6es de pequeno porte, entre
outras, respeitando a altura maxima para recalque
de 25 metros (in.c.a.). atengao: equipamento
originalmente ligado em 220 v~, por isso, antes
de ligar, certifique se a tensao da rede el6trica 6
compativel com a bomba. para alterar a tensao,
basta

B0MBA D'AGUA PERIFERICA 220 V 1 / 2

29

CV: Descrigao T6cnica: Bomba periferica, rotor
de bronze, proporciona maior resistencia
mecanica e elevada resistencia contra corrosao,
carcaga da bomba, em ferro fundido, maior
resistencia, motor em aluminio ip-44, baixo nivel
de ruido, ideal para abastecimento residencial
(casas e sobrados)
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B0MBA D'AGUA PERIFERICA 220 V 1 CV:

30

Descrigao T6cnica: Bomba d'agua periferica lcv
220v ideal para transferencia de agua limpa e
isenta de s6lidos no abastecimento de residencias,

PROC.

a(ta

/2o2

FLS
F: U a .

~iES~1-1.374,66

UNIDADES

22

UNIDADES

10

UNIDADES

17

R$ 343,29

R$ 5.835,93

PARES

60

R$ 51,73

R$ 3.103,80

PARES
MTSCUBICOS

60

R$ 43,80

R$ 2.628,00

100

R$ 159,48

R$ 15.948,00

10

R$ 149,28

R$ 1.492,80

UNIDADES

1000

R$ 7,76

R$ 7.760,00

Descrigao T6cnica: Medida parafuso diametro
6,1mm, comprimento 65 mm, cabega sextavada,
bucha material de nylon 10 mm, acabamento
zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm,
UNIDADES
cabega chata, tipo de fenda n° 10 simples, material
ago/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura
0.20 centimetros, largura 0.80 centimetros,
comprimento 1.40 centfmetros, peso 73.00

3000

R$ 0,95

R$ 2.850,00

1500

R$ 0,74

R$ 1.110,00

R$ 51 7,03

pequenos edificios e inddstrias de pequeno porte,
no transporte de agua em praias e zonas rurais,
nos pogos de ponteira e nas pequenas irrigag6es.
31

BOMBA D'AGUA PERIFERICA 220V 2 CV:

RS1.343,60

R$ 13.436,00

BOMBA SUBMERSA PARA POCO TIPO
SAPO 220V:

®~

Descrigao T6cnica: Bomba para

pogo com diametro superior a 8 polegadas (200
mm); projetada para atender as necessidades
bdsicas de agua para uma residencia e utilizada no
abastecimento
dom6stico,
para
pequenas
irrigap6es, vazao mckima: ate 1.650 litros/hora
altura
in anom 6trica
in ckim a :
6 5 in

(elevapao)temperatura mckima da agua: 35°c,
profundidade de utilizagao abaixo do nivel da
agua - submersao malfima: 20m bombeamento de
agua limpa tensao: 220v frequencia: 60hz
potencia 280
33

BOTA DE B0RRACIIA (SETE LEGUAS OU
SIMILAR)

34

B0TA C0tJR0 SOLAD0 DE B0RRACIIA

35

BRITA N° o|

36

BROCAS PARA METAL 1 A 10 MM (JOGO)

37

BROXA PARA PINTURA
BUCIIA COM PARAFUS0 FENDA N° 10

r\38

CONJINTOS

8ramas.

BUCIIA COM PARAFUS0 FENDA N° 12

39

Descrigao T6cnica: Medida parafuso diametro
6,1mm, comprimento 65 mm, cabega sextavada,
bucha material de nylon 10 mm, acabamento
UNIDADES
zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm,
cabega chata, tipo de fenda n° 12 simples, Material
a9o/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura
0.20 centimetros, largura 0.80 centimetros,
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comprimento

1.40

centimetros,

peso

TOES DO NORTE / MA4\£ILoan7202 J

73.00

8ramas.

(:,R:JMc

BUCIIA COM PARAFUS0 FENDA N° 6

40

|h

i RL_B

Descrigao T6cnica: Medida parafuso diametro
6,1mm, comprimento 65 mm, cabe9a chata,
bucha material de nylon 10mm, acabamento
zincado, faixa de tamanho 02mm a 10mm,
UNIDADES
cabega chata, tipo de fenda n°6 simples, material
ago/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura
0.20 centimetros, largura 0.80 centimetros,
comprimento 1.40 centimetros, peso 73.00

2000

R$ 0,35

R$ 700,00

unDADEs

3000

R$ 0,55

R$ 1.650,00

UNIDADES

800

R$ 2,28

R$ 1.824,00

unDADEs

500

R$ 9,56

R$ 4.780,00

UNIDADES

700

R$ 5,22

R$ 3 .654,00

granas.
BUCIIA COM PARAFUS0 FENDA N° 8

a
41

Descrigao T6cnica: Medida parafuso diametro
6,1mm, comprimento 65 mm, cabega sextavada,
bucha material de nylon 10 mm, acabamento
zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm,
cabega chata, tipo de fenda n°8 simples, material
ago/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura
0.20 centimetros, largura 0.80 centimetros,
comprimento I.40 centimetros, peso 73.00

8ranas.
BUCIIA DE REDUCA0 DE 50mmx40mm

42

PARA AGUA Descricao T6cnica: Medidas
50x40mm / 2xl 1/2" composigao pvc, formas de
utilizagao redugao de diametros em rede de agua,
suporta pressao de servigo de ate 750 kpa, (7,5
kgf/cm2 ou 75 in.c.a.).vantagens rapidez na
execugao das juntas soldaveis solda com adesivo

plastico ou adesivo plastico extra forte, facilidade
de instalapao.

r\43

BUCHA DE REDUCA0 DE 50mmx40mm
SOLDAVEL PARA ESGOT0 Descrigao
T6cnica: Medidas 50x40mm / 2xl
1/2"
composigao pvc, formas de utilizagao redugao de
diametros em rede de esgoto, bolsa para anel e

ponta soldavel, pratica instalagao, fapida e de
ffroil manuseio. cuidados com o produto nao bater
ao introduzir a pega, vedar bern para evitar
vazamentos.

BUCHA DE REDUCA0 DE 75mmx50mm
SOLDAVEL PARA ESGOT0 Descrigao
T6cnica:

44

Medidas

50x40mm

/

2xl

1/2"

composigao pvc, fomas de utilizagao redugao de
diametros em rede de esgoto, bolsa para anel e
ponta soldavel, pratica instalagao, rapida e de
facil manuseio. cuidados com o produto nao bater
ao introduzir a pega, vedar bern para evitar

vazanentos.
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BUCIIA

45

DE

REDUCA0

SOLDAVEL

40x32mm
Descrigao
T6cnica:
Medidas
40x32mm / 2xl 1/2" composigao pvc, formas de
utiliza9ao redugao de diametros em rede de
esgoto, bolsa para anel e ponta soldavel, pratica
instala9ao, rdpida e de facil manuseio. cuidados
com o produto nao bater ao introduzir a pega,
vedar bern para evitar vazamentos.

I PROC.

4£!LOct /2o2
I t tf ,

FLS
RUB-

B-T!..
I/

R$ 2.178,00

unDADEs

900

R$ 2,42

METROS

3000

R$ 1,08

R$ 3.240,00

CAB0 FLExivEL 1,5 MM.
CABO FLExivEL DE 10. MM.
CABO FLExfvEL DE 2,5 MM.
CABO FLExivEL DE 4.00 MM.
CABO FLExivEL DE 6.00 MM.
CABO FLExivEL DE 8.00 MM.

METROS

500

R$ 8,30

R$ 4.150,00

RETROS
RETROS

500

RS I,85

R$ 925,00

500

R$ 3,49

R$ 1.745,00

METROS

500

R$ 5,50

R$ 2.750,00

RETROS

500

R$ 8,50

R$ 4.250,00

CAB0 PP 2 VIAS X 1,5 MM.

METROS

500

R$ 3,75

R$ 1.875,00

METROS

500

R$ 5,48

R$ 2.740,00

54

CAB0 PP 2 VIAS X 2,5 MM.
CAB0 PP 2 VIAS X 4.000 MM.

METROS

500

R$ 9,50

R$ 4.750,00

55

CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.

METROS

500

R$ 16,11

R$ 8.055,00

56

METROS

500

R$ 4,20

R$ 2.100,00

57

CAB0 PP 3 VIAS X I,5 MM.
CAB0 PP 3 VIAS X 2,5 MM.

METROS

500

R$ 10,49

R$ 5.245,00

58

CAB0 PP 3 VIAS X 4.000 MM.

METROS

500

R$ 9,28

R$ 4.640,00

59

CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.

METROS

200

R$ 27,78

R$ 5.556,00

unDADEs

200

R$ 20,45

R$ 4.090,00

INIDADES

300

R$ 35,34

R$ 10.602,00

UNIDADES

22

R$ 475,90

R$ 10.469,80

UNIDADES

6

46
47
48

49
50
1

2
53

60

a

CADEADO
Tananho 20
registro luz,
material corpo

CAIBRO DE 5cmx7 Descrigao T6cnica: Produto
caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm,
largura 57 cm, comprimento 5,40 in, dimensao
50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.

CAIXA

62

30 mm Descrigao T6cnica:
mm, utiliza9ao caixa correio,
janelas, port6es, chave standard,
latao macigo, material da hasteago.

D'AGUA

I.000

Litros

Descrigao

T6cnica: A Caixa D'agua em Polietileno com
Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em
material resistente, que protege o volume de
fatores extemos como o calor e a contaminapao,
dispensa parafusos e anarras. Capacidade de
1.000 litros.

CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS Descrigao

63

T6cnica: Redonda, com tampa, impossibilita a
infiltragao de raios "uv, preserva a agua potavel,
multiuso, capacidade 10.000 litros, material

polietileno, altura sem tanpa 2,00 in, altura com
tampa
2,30 in, diametro superior 2,82 in,
diametro inferior 2,38 in, peso 140 kg.
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CAIXA

64

D'AGUA

2.000

Litros

Descri9ao

T6cnica: A Caixa d'agua em polietileno com
tanpa 500 litros azul, produto fabricado em
material resistente, que protege o volume de
fatores extemos como o calor e a contaminagao,
conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da
tampa, que dispensa parafusos e amarras
capacidade de 2.000 litros.

vco±,io2_Ja-1bL+

. .A_a.,` r`r` `I^nTr / hA^
'VI,| I \J L-|JpRoC._4£IFLSF3U8.

_HS_-_
UNIDADES

r.---.--_--.R$15.545,79

13

1.195,83

CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS Descrigao

65a

T6cnica: Redonda, com tampa, impossibilita a
infiltragao de raios uv, preserva a agua potavel,
multiuso, capacidade 5.000 litros, material

RS

unDADEs

13

unDADEs

17

R$ 202,62

R$ 3.444,54

UNIDADES

200

R$ 28,90

R$ 5.780,00

unDADEs

28

R$ 57,40

R$ 1.607,20

CAIXA DE LUZ 2X4

UNIDADES

1000

R$ 2,27

R$ 2.270,00

CAIXA PADRA0 MONOFASICA
CAIXA PADRA0 TRIFASICA
CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG
CANALETAS ADESIVO

unDADEs
unDADEs

loo

R$ 60,00

R$ 6.000,00

55

R$ 149,50

R$ 8.222,50

UNIDADES

500

R$ 8,70

R$ 4.350,00

UNIDADES

1000

R$ 6,91

R$ 6.910,00

unDADEs

117

R$ 7,73

R$ 904,41

unDADEs

300

R$ 1,71

R$ 513,00

polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem
tampa 1,63, diametro com tampa: 2,45 diametros

2.426,30

R$ 31.541,90

sem tampa: 2,37 diametros da base: 1,85 cores;
azul.

66

CAIXAD'AGUA500LitrosDescricaoT6cnica:
A Caixa d'agua em polietileno com talnpa 500
litros azul, produto fabricado em material
resistente, que protege o volume de fatores
extemos como o calor e a contaminagao,
dispensa parafusos e amarras capacidade de 500
litros-

67

68

CAIXA DE DESCARGA SIITLES
CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25
Descrigao T6cnica: Receber os despejos dos
ramais de descarga, ramais de esgoto primalio e
ramais de esgoto secunddrio, direcionando os
ramais aos sistemas coletores de esgoto predial.
Altura 15. 00 cm, largura 15.00 cm, profundidade
15.00 cm, peso 0. 27 kg.

..

rto
71

72
73

74

CANTONEIRA % Descrigao T6cnica: Perfil
metalico soldavel 6 bastante usado por
serralherias para a fabricagao de estruturas
metalicas, como telhados, grades, port6es,
esquadrias, corrimaos de escadas e mezaninos, e
tamb6m pela inddstria em geral. Largura (cm): 2,
Comprimento (cm): 300.

75

CAP DE 25 mm So]dfvel Descri9ao T6cnica:
Medidas 25 mm / 3/4", composigao pvc, fomas
de u utilizapao fechamento de pontos de espera ou
finais de rede, bolsa soldavel, pratica instalapao,
rapida e de facil manuseio.
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76

77

CAP DE 40 mm Soldfvel Descrigao T6cnica:
Medidas 40 mm / 3/4", composigao pvc, formas
de u utilizagao fechanento de pontos de espera ou
finais de rede, bolsa soldavel, pratica instalagao,
rapida e de facil manuseio.
CAP DE 50 mm Soldfvel Descrigao T6cnica:
Medidas 40 mm / 3/4", composigao pvc, formas
de u utilizagao fechamento de pontos de espera ou
finais de rede, bolsa soldavel, pratica instalapao,
rapida e de facil manuseio.

tl3tlQcot /2o
UNIDADES

145

UNIDADES

145

R$ 3,58

R$ 5 19,10

unDADEs

55

R$ 21,27

R$ 1.169,85

UNIDADES

30

R$ 34,00

R$ 1.020,00

UNIDADES

45

R$ 34,00

RS I.530,00

CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ

78

a

Descrigao T6cnica: Capa de chuva forrada
fechamento frontal atraves de bot6es de pressao
na cor anarela. ideal para: protegao do usuario
contra intemp6ries (chuva), indicado para
servigos e atividades extemas ou atividades que
envolvam respingos de agua.

CARRETILIIA PARA PORTAO TAMANHO

79

GRANDE Descrigao T6cnica: Manivela com
infinito anti reverso, carretel de duraluminio
aliviado, chassi em aluminio e laterais em fibra de
carbono, coroa em duraluminio, manivela de
carbono, guia de linha revestido em titanio, freio
e bofao do controle de arremesso com regulagem
ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de
freio centrifugo com regulagem extema, super
freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de ago inox
+ 1 duraluminio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de

esferas + 1 rol. roletes, relagao de recolhimento:
8.3:1 recuperapao por volta [ipt]: 89 cm,
capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g.

CARRETILIIA PARA PORTA0 TAMANHO

a80

MEDIO Descrigao T6cnica: Manivela com
infinito anti reverso, carretel de duraluminio
aliviado, chassi em aluminio e laterais em fibra de
carbono, coroa em duraluminio, manivela de
carbono, guia de linha revestido em titanio, freio
e botao do controle de arremesso com regulagem

ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de
freio centrifugo com regulagem extema, super
freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de ago inox
+ 1 duraluminio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de

esferas + I rol. Roletes, relapao de recolhimento:
8.3:I recuperagao por volta [IPT]: 89 cm,
capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.
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81

PEQUHN0 Descrig5o T6cnica: Manivela com
infinlto anti reverso, carretel de duraluminio
aliviado, chassi em aluminio e laterais em fibra de
carbono, coroa em duraluminio, manivela de
carbono, guia de linha revestido em titanio, freio
e botao do controle de arremesso com regulagem

MATOES

F>Roc. 6Q't
FLSP.UEL

,

ONORTE/£iv;;A

mL.`

I

unDADEs

45

R$ 34,00

R$ 1.530,00

CARR0 DE MAO

UNIDADES

30

R$ 170,75

R$ 5.122,50

CLIPS: p/ fixagao de cabo de ago 1 "

unDADEs

50

R$ 138,00

R$ 6.900,00

INIDADES

50

R$ 7,47

R$ 373,50

UNIDADES

17

R$ 234,00

R$ 3.978,00

unDADEs

50

R$ 234,00

R$ 1 1.700,00

CHIBANCA

unDADEs

10

R$ 59,73

R$ 597,30

CHUVEIR0 PLASTICO

UNIDADES

200

R$ 8,29

R$ 1.658,00

CIMENTO DE 50 KG. Descrigao T6cnica:
Cimento para uso geral, com secagem rapida e
alta resistencia. Muito versatil, pode ser utilizado
da fundagao ao acabamento na obra. Ideal para:
Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e

unDADEs

2200

R$ 36,08

R$ 79.376,00

ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de
freio centrifugo com regulagem extema, super
freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de ago inox
+ 1 duraluminio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de

esferas + 1 rol. Roletes, relapao de recolhimento:
8.3:1 recuperagao por volta [IPT]: 89 cm,
capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 120g.

JL2
rTj
84

CLIPS: p/ fixagao de cabo de ago alma de fibra
DN 10mm -(1/2")

CHAPA DE AGO 22 GALVANIZADA IX2
85

Descrigao T6cnica: Construcao civil e nas
inddstrias automobilistica e de utilidades
dom6sticas. Bitola 32 gsg espessura 0, 30 mm,
peso kg /m2 2,40.

CHAPA ZINCADA 22 Descrigao T6cnica:
Construgao civil e nas inddstrias automobilistica
e de utilidades dom6sticas, composigao agos
86

planos laminados a frio que passan pelo processo
de cobertura de zinco por imersao, espessura: de
0,3 mm a 3,4 mm; peso: de 2,4 kg/m2 a 27,2
kg/m2.

87

89

Lajes.
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COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg
Descrigao T6cnica: Composigao: Borracha de

90

a
91

policloropreno, resinas sint6ticas, solventes
aromaticos e alifaticos; peso liquido: 2,8 kg,
liquido opaco de media viscosidade, na cor bege
leitoso. o rendimento dependera das supefficies e
do tipo de aplicagao, ex.: na aplicapao com
espatula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o
rendimento 5 de 270 a 400 g/m2, incluindo as duas
supefficies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos,
variando de acordo com as condig6es de
temperatura, umidade relativa do ar e circulagao
do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo
de cura total 6 de 7 dias;

pRoiv:TjojstFLS

¥JT,i;:24

F3 U a .

_ --_. ._ ___ rr_``R$130,78

unDADEs

55

unDADEs

100

R$ 34,20

R$ 3.420,00

unDADEs

55

R$ 22,90

R$ 1.259,50

UNIDADES

55

R$ 12,35

R$ 679,25

UNIDADES

100

R$ 4,57

R$ 457,00

UNIDADES

500

R$ 2,98

R$ 1.490,00

unDADEs

200

RS 17,87

R$ 3.574,00

unDADEs

85

R$ 7,89

R$ 670,65

R$ 7.192,90

COLA PARA PVC TUBO 850 kg Descrigao
T6cnica: Promover a uniao entre tubos e conex5es
de pvc por meio de soldagem a frio, aplicagao:
processo de soldagem das linhas soldavel marrom
para agua fria, registros e valvulas soldaveis e
esgoto, tubo 850 kg.

COLHER DE PEDREIR0 N° 10 Descri9ao
92

Tecnica: material: ago sae 5160 tratamento:
temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc,
acabanento: polido protegao: vemiz, colher
inteiriga sem solda cabo de madeira acabamento:
lixado protegao: vemiz.

COLHER DE PEDREIR0 N° 8 Descrigao
93

04
95

T6cnica: Material: ago sae 5160 Tratamento:
temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc,
acabamento: polido protegao: vemiz, colher
inteiriga sem solda cabo de madeira acabamento:
lixado protegao: vemiz.

C ONE CTORE S
PARA
IIASTE
DE
ATERRAMENTO
CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA
Descrigao T6cnica: diametro (polegada) 5/8;
resistencia minima (kgf) 2257, metros por quilo 8
mm, peso por rolo 26 kg.

CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA
96

ESGOT0 Descricao T6cnica: produto utilizado
em projetos hidraulicos, material pvc; altura
40.00 centimetros; largura 10.00 centimetros;
comprimento 40.00 centimetros peso 625.50 gr.
usar lubrificante na vedapao.

CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA
97

ESGOTO Descrigao T6cnica: medidas 50 mm /
2", composigao pvc, formas de utilizagao,
mudan9a de diregao a 90 graus na mesma bitola;
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conexao ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio
long. usar lubrificante na vedagao.

pRoC. 5# (

dri2$2=

FLS
F2 U a .

I

CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA
98

ESGOTO Descrigao T6cnica: medidas 75 mm /
2", composigao pvc, formas de utilizacao,
mudanga de diregao a 90 graus na mesma bitola;
conexao ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio
long. usar lubrificante na vedagao.

DIAMANTE
^
CERAMICA

rto

UNIDADES

55

R$ 16,37

R$ 900,35

unDADEs

53

R$ 19,46

R$ 1.031,38

unDADEs

45

R$ 23,46

R$ 1.055,70

UNIDADES

115

R$ 5,95

R$ 684,25

unDADEs

55

R$ 84,1 5

R$ 4.628,25

PARA RISCADEIRA DE
(CARRETILHA) Descricao

T6cnica: capacidade maxima de corte: 900 mm,
espessura mckima de corte: 12 mm, peso liquido:
9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem:
0,032400 m3, dimens6es produto (compr. x larg.
x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensao extra a:
205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensao
extra c: 1.040,0 mm.

DIAMANTE
^
CERAMICA
100

PARA
0INO)

RISCADEIRA DE
T6cnica:

Descrigao

Suporte de aluminio para maior durabilidade com
travas para o carro alga de transporte para facil
manuseio e mobilidade. cabo ergon6mico; pino
de corte substituivel; peso: 4800g; capacidade de
corte (cm): 632; largura (mm): 173; altura (mm):
110.

DISCO
101

DE

CORTE

INOX

7

Descrigao

T6cnica: Aplicap6es em tubos, chapas, perfis
barras, tamanho: 7" (115 mm) "furo: 7/8" (22,23
mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)

a102

DISJUNTOR MONOFASIC0 loop Descrigao
T6cnica:
Monofasico
b
amperes:
loo;
especificag5es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 100a; corrente maxima de interrupgao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; ndmero de
polos: 1p dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg
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DISJUNTOR MONOFASIC0 10a Descrigao
T6cnica:

103

Tipo:

monofasico

amperes:

ed`_12i2J1101

10a;

aplicapao: geral curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
maxima de intermpgao nbr-nm 60898: 220/127v
- 5ka - 380/220v - 3ka; corrente maxima de

-

unDADEs

100

R$ 11,42

R$ 1.142,00

UNIDADES

110

R$ 9,07

R$ 997,70

unDADEs

117

R$ 9,21

R$ 1.077,57

UNIDADES

100

R$ 8,39

R$ 839,00

unDADEs

45

R$ 9,88

R$ 444,60

intermpgao nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka
380/220v - 4,5ka; ndmero de polos: 1 polo;
dimens6es (axlxp): 9,Oxl ,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg

DISJUNTOR MONOFASIC0 16a Descrigfro

104a

T6cnica: Tipo: monofasico b Especificag6es:
curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos resistivos. Corrente nominal: 16a;
corrente maxima de intermpcao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente
maxima de interrupgao nbr iec 60 947-2:
220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; ndmero de
polos: 1p; dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg
DISJUNTOR MONOFASICO 25a Descrigao

105

T6cnica: Tipo: monofasico b Amperes: 25a;
especificag6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 25a; corrente maxima de interrup9ao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v -4,5ka; ndmero de
polos: 1p dimens6es; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm;
peso, 1 kg.

DISJUNTOR MONOFASICO 32a descrigao

r\106

tecnica: tipo: monofasico b Amperes: 32;
especificag6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 32a; corrente maxima de interrupgao
nbr-nm 60898: 220/127v -5ka -380/220v -3ka;

corrente mckina de intermpgao nbr iec 60 947-2:
220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; ndmero de
polos: 1; dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg
DISJUNTOR MONOFASICO 40a descrigao

107

t6cnica: tipo: monofasico b Amperes: 40;
especificap5es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 40a; corrente maxima de interrup9ao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de intermpgao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; ndmero de
polos: 1p Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg
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DISJUNTOR MONOFASICO 50a Descrigao

108

T6cnica:
Monofasico
b
Amperes:
50;
especificag6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 50a; corrente maxima de interrup9ao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de interrupcao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; nhmero de

MATOES DO NOF{TE/MA

.

pRoC. rJQ I L

12o2 J-

FLS

`r\,

F? U a .

UNIDADES

45

R$ 13,25

R$ 596,25

unDADEs

45

R$ 13,21

R$ 594,45

unDADEs

45

RS 16,44

R$ 739,80

UNIDADES

45

R$ 67,93

R$ 3.056,85

UNIDADES

45

R$ 105,96

R$ 4.768,20

polos: 1p Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1kg

DISJUNTOR MONOFASICO 63a Descrigao

®9

T6cnica:
Monofasico
b
Amperes:
63;
especificap6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 63a; corrente maxima de interrupgao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de intermp9ao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v -4,5ka; ndmero de
polos: 1p Dimens5es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg
DISJUNTOR MONOFASICO 70a Descri9ao

110

T6cnica:
Monofasico
b
Amperes:
40;
especificap6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 70a; corrente maxima de interrupgao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v -4,5ka; ntimero de
polos: 1p Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg

DISJUNTOR MONOFASICO 80a Descri9ao

a111

T6cnica:
Monofasico
b
Amperes:
80;
especificae6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 80a; corrente maxima de interrup9ao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente maxima de interrupgao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v -4,5ka; nhmero de
polos: 1p Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

kg
DISJUNTOR MONOFASICO 90a Descri9ao

112

T6cnica:
Monofasico
b
Amperes:
80;
especificag6es: curva de disparo b: atua entre 3 a
5 vezes, para circuitos resistivos; corrente
nominal: 90a; corrente maxima de interrupgao
nbr-nm 60898: 220/127 v -5ka -380/220 v -3ka;
corrente mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2:
220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; ndmero de
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pFioc. U

polos: 1p dimens6es : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1

FLSDI'IJ

kg

DISJUNTOR

TRIFASIC0

100a

• [|cat /202E+
I 141, \

-----.tj=R$154,48

Descrigao

T6cnica: Trifasico Amperes: loo; especificag6es:

curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos
113

resistivos;

corrente

nominal:

100a;

corrente maxima de intermp9ao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente
mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2: 220/127
v -5ka 380/220 v -4,5ka; ndmero de polos: 1p

UNIDADES

30

unDADEs

45

R$ 42,53

RS I.913,85

UNIDADES

55

R$ 45,41

R$ 2.497,55

UNIDADES

45

R$ 54,91

R$ 2.470,95

unDADEs

30

R$ 50,78

R$ 1.523,40

R$ 4.634,40

Dimens5es: 9,0 x I,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg

DISJUNTOR

a,
114

DISJUNTOR

115

TRIFASICO

32a

Descrigao

T6cnica: Trifasico, Amperes: 32; especificag6es:
curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos resistivos; corrente nominal: 32a;
corrente maxima de intermpgao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka I 380/220 v - 3ka; corrente
mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2: 220/127
v -5ka 380/220 v -4,5ka; ndmero de polos: 1p
Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg

TRIFASICO

40a

Descricao

T6cnica: Trifasico, Amperes: 40; especifica96es:
curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos resistivos; corrente nominal: 40a;
corrente maxima de interrup9ao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente
maxima de interrupgao nbr iec 60 947-2: 220/127
v -5ka 380/220 v -4,5ka; ndmero de polos: lp
Dimens5es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg

DISJUNTOR

a116

TRIFASICO

50a

Descrigao

T6cnica: Trifasico, Amperes: 50; especificag6es:
curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos resistivos; corrente nominal: 50a;

corrente maxima de intermpcao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente
maxima de intermpcao nbr iec 60 947-2: 220/127
v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; ntimero de polos: 1p
Dimens6es: 9,0 x I,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg

DISJUNTOR

TRIFASICO

63a

Descri9ao

T6cnica: Trifasico, Amperes: 63; especificac6es:
curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos resistivos; corrente nominal: 63a;
117

corrente maxima de intemip9ao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente
mckima de interrupgao nbr iec 60 947-2: 220/127
v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; ndmero de polos: 1p
Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg
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DISJUNTOR

TRIFASICO

75a

Descrigao

pRoC.j

T6cnica: Trifasico, Amperes: 75; especificag6es:

curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para
circuitos
118

resistivos;

corrente

nominal:

tLcO4 /202Z

FLS

I F3UB.R$150,00

75a;

corrente maxima de intermp9ao nbr-nm 60898:
220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente
maxima de interrupcao nbr iec 60 947-2: 220/127
v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; ntimero de polos: lp

unDADEs

45

UNIDADES

500

R$ 4,85

R$ 2.425,00

LATAS

17

R$ 280,00

R$ 4.760,00

unDADEs

55

R$ 50,25

R$ 2.763,75

R$ 6.750,00

Dimens6es: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg
119

DOBRADlcA slrmLEs
ELETROD0

®0

0K

46

(LATA)

Descrigao

T6cnica: 0 eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg ok46. 00 6 ideal para uso geral em todos os tipos
de juntas, em todas as posig5es, produzindo
cord6es de excelente acabamento. soldagem de
chapas navais, estruturas metalicas, construg5es
em geral. o eletrodo ok 46 tern born desempenho
em chapas galvanizadas, sem preparapao e ponte
amento.

ELETRODO 0K 46 Descrigao Tecnica: Dados
de deposigao: 18-28 volts, corrente: 60-100 a;
121

diametro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade:
13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.

122

ENXADA: estreita *25 x 23* cm com cabo

unDADEs

30

R$ 39,60

R$ 1.188,00

123

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus
Escada dupla de abrir em aluminio, modelo
pintor, 8 degraus
ESCADA BANQUETA DE ALUMiNIO 3
DEGRAUS
ESMALTE SINTETICO 3.600 ML. MARFIM

UNIDADES

5

R$ 189,99

R$ 949,95

INIDADES

5

R$ 249,00

R$ 1.245,00

unDADEs

5

R$ 94,85

R$ 474,25

GALOES

100

R$ 76,73

R$ 7.673,00

unDADEs

30

R$ 8,55

R$ 256,50

124

125

®6

127

Descrigao Tecnica: Galao 3,61 ate 50m2 por de
mao; quarto 0,91 ate 12m2 por de mao, secagem
ao toque: 4 horas, entre de maos: 12h final: 24h,
cor branco, 3 .600 ml.

ESPATULA 10 CM Descrigao T6cnica:
Espatula rigida com cabo de madeira, fabricada
em ago carbono de alta qualidade, cabo produzido
com madeira de origem renovavel, 6timo
acabamento, pintura envemizada garante maior
resistencia a pega. Utilizada em raspagem de
tinta, cimento e outros residuos tamb6m na
aplica9ao de massa corrida; largura da lamina: 10
cm; comprimento total: 260 mm.
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ESPATULA 4 CM Descrigao T6cnica: Espatula
rigida, cabo de madeira de 105 mm, al6m de ter
uma excelente resistencia, 6 produzido com
madeira de origem renovavel, fabricada em ago
carbono especial de alta qualidade, pintura
envemizada garantindo maior resistencia a pega,
utilizada especialmente, na raspagem de tinta,
cimento e outros residuos tamb6m 6 utilizada na

MATOEpRoC.4,FLS

tDasgFfi2MOA2L
-

,14L'`

RUB.

unDADEs

30

R$ 4,59

R$ 137,70

unDADEs

30

R$ 5,18

RS 155,40

UNIDADES

45

R$ 28,94

R$ 1.302,30

unDADEs

17

R$ 37,98

R$ 645,66

unDADEs

13

R$ 204,66

R$ 2.660,58

unDADEs

17

R$ 38,48

R$ 654,16

unDADEs

100

R$ 50,30

R$ 5.030,00

PARES

100

R$ 53,49

R$ 5.349,00

aplicapao
de
massa
corrida.
dimens6es:
comprimento: 255,0 mm; comprimento util:
133,0 mm; largura: 4 cm

qg

130

131

132

ESPATULA 8 CM Descrigao T6cnica: Espatula
rigida com cabo de madeira, fabricada em ago
carbono de alta qualidade, cabo produzido com
madeira de origem renovavel, 6timo acabamento,
pintura envemizada garante maior resistencia a
pega. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e
outros residuos tamb6m na aplicapao de massa
corrida; largura da lamina: 8 cm; comprimento
total: 260 mm

EXTENSA0 ELETRICA CARRETILIIA 5
METROS 3 TOMADAS 2 PINOS
EXTENSA0 ELETRICA DE 10 METROS -2
XIMM
EXTENSA0 ELETRICA DE 20 METROS - 2
XIMM
FACAO RABO DE GAL0 DE 12 Descrig5es

133

T6cnica: Material cabo de madeira longo lamina
de ago temperado, medidas a x I x c: lamina 13

polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm,
capacidade (I), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.

a134

FECHADURA

DE

PORTA0

Descrigao

T6cnica: Acionamento manual 3 chaves para
abertura atrav6s dos cilindros extemo e intemo,
cilindro fixo com 40 mm de comprimento;
material ago plastico abs e latao, manual,
certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal
e suporte com rolete, ajustes na pressao da mola.
Frequ6ncia 50/60 hz; alimentagao 12 v (tra-400
ou sistema hdl compativel) consumo 15w.
Dimensao da embalagem ll8xl03xl60mm,
pesol, 60 kg.

FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX
POLID0 Descrigao T6cnica: Maganeta 454 ,
135

material: inox polido, uso: porta intema st2-evo
55, espessura de porta minima 30mm e maxima
40mm, fechadura: tipo; extema.
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FIBRA DE VIDR0 Descricao T6cnica: Alta
resistencia a ruptura, baixissima porcentagem de

136

alongamento e boa estabilidade dimensional com
variap5es tdrmicas (em comparagao a tela
metalica), baixo peso (I/4 do ago), nao conduz
eletricidade, nao 6 corrosiva, transparencia
magn6tica, proporcionam excelente performance,

u"#i,Ld;:i

I

-. ----t-`

METROS

55

R$ 51,65

R$ 2.840,75

INIDADES

55

R$ 144,23

R$ 7.932,65

1000

R$ 1,30

R$ 1.300,00

METROS

500

R$ 1,79

R$ 895,00

METROS

1000

R$ 4,59

R$ 4.590,00

Flo PARALELO DE 4.00 MM.
FI0 TORCID0 DE 1,5 MM.

METROS

1000

R$ 7,14

R$ 7.140,00

METROS

500

R$ 12,69

R$ 6.345,00

Flo TORCIDO DE 2,5 MM.
FITA AUTO FUSA0 19 MM X 76 MM 5 M
FITA ISOLANTE 81 TENSA0 18 MM X 13
MM X 20 M

METROS

1000

R$ 4,85

R$ 4.850,00

ROLOS

85

R$ 13,00

R$ 1.105,00

ROLOS

55

R$ 6,91

R$ 380,05

ROLOS

50

R$ 15,61

R$ 780,50

grande agilidade e alta facilidade as aplicag5es e
maleabilidade sao as principais propriedades da
tela de fibra de vidro estrutural
137

FILTR0
PARA
BE BED OURO
INDUSTRAL
Flo DE NYLON PARA CORTADOR DE
GRAMA Descrigao

r\138

139

T6cnica:

Fabricado em

plastico de alta resistencia, proporcionando maior
durabilidade e 6timo acabamento, flo de nylon
com 1,8 mm de espessura e 8 in de comprimento.
METROS
utilizado mos aparadores de grama ap500, ap600,
ap700, ap800, apl000, apl500, apl 800, aprl000,
apl 000t e ap 1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62
mm, largura 62 mm, altura 40 mm.

FI0 PARALHLO 1,5 MM.
Flo PARALELO 2,5 Descrigao T6cnica: Fio

140

®

paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diinetro:
2,5mm, tensao: 300 v. recomendado para
instalag6es intemas e ligag6es de pequenos
aparelhos eletrodom6sticos, de iluminapao,
aparelhos portateis
e
extens6es el6tricas
condutor: fios de cobre eletrolitico, tempera
mole, classe 5 de encordoamento atendendo a
norma abnt nm 280. isolagao: composto
termoplastico polivinilico (pvc) tipo pvc/d, norma
de referencia: nbr nm 247-5 - cabos isolados com
policloreto de vinila (pvc) para tens6es nominais
ate 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexiveis
(cord6es) (iec 60227-5, mod).normas aplicaveis:
nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designagao do

produto: 247 nm 42-c5.
141

142
143

144
145

146

FITA zEBroA
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FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DEESPESSURADescrigaoT6cnica:Cor:gelo1106;
147

dimensao: 3,08 x 1,25;
acabamento: brilhante.

FORMICA
148

3,08X1,

25M

espessura:

13

0,8mm;

MM

#'

FOLHAS

30

R$4]fes~~

FOLHAS

30

R$ 268,85

unDADEs

6

METROS

500

R$ 17,55

R$ 8.775,00

unDADEs

loo

R$ 39,36

R$ 3 .936,00

UNIDADES

300

R$ 12,93

R$ 3.879,00

UNIDADES

300

R$ 19,78

R$ 5.934,00

unDADEs

300

R$ 7,53

R$ 2.259,00

UNIDADES

12

R$ 35,60

R$ 427,20

unDADEs

50

R$ 142,40

R$ 7.120,00

unDADEs

17

R$ 246,67

R$ 4.193,39

unDADEs

70

R$ 44,26

R$ 3.098,20

DE

ESPHSSURA Descrigao T5cnica: Cor: preto
1121, dimensao: 3,08 x 1, 25, espessura: 0,6mm,

R$ 8.065,50

acabamento : brilhante (br).

FURADEIRA DE IrmACTo S/8 9oo w GSB
30 -2 POTENCIA 220 V Descrigao Tecnica
149

150

Potencia: 500 frequencia: 50/60 hz. mandril de
3/8" -10 mm, potencia 220v; rotapao: 3000 min1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e bot6es
injetados, cabo eletrico de 1,8 in com plugue

certificado pelo irmetro.
GRAMA Descrigao T6cnica: Cor: verde
brilhante -verde magenta. Altura do flo: 30 mm;
tipo de base: tela mista (polipropileno + algodao)
com super latex; comprimento do rolo: 20m;
largura do rolo: 2m; diametro do rolo: 0,6m peso

RS1.000,00

R$ 6.000,00

do rolo: 80 kg; m2 por rolo: 40m2;n° de pontos por
m2: 11.400 pontos, espagamento: 15 mm.
151

152

153

154

ff5
156

157

HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS
INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1
TOMADA E 2 SECOES
INTERRUPTOR CONJUNT0 COM 2

TohrmA E 1 SECAO
INTERRUPTOR SIITLES DE S0BREPOR
IRRIGAD OR
JAT0
GIRATORIO
PLASTICO Descrigao T6cnica: Irrigador e 1
conector para engate rapido, indicado para
irrigap6es em geral, fabricado em plastico abs de
alta resist6ncia, girat6rio tipo disco, entrada do
irrigador para jardim: rosca %.

JANELAS EM ALUMiNI0 DE VIDR0 I.00
X I.00 MTS

JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS

JOELH0 COM REDUCAO 1 ROSCAVEL
DE FERR0 GALVANIZAD0 Descrigao

158

T6cnica: Diametro nominal: 1%" x 3/4" / 32mm x
20mm, dimensao 36mm, dimensao b (vide foto):
41 mm, peso: 263g, pressao de servigo na
condugao de fluidos: ate 120°c: 360 lbf;/pol2, 25
kgf/cm2(bar); ate 300°c: 290 lbf/pol2, 20
kgf/cm2(bar);ambiente:
1500
lbf/pol2,
loo

kgf/cm2(bar)
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JOELH0 COM REDUCA0 DE 25X20 MM
SOLDAVELmoscAVEL Descricao Tecnica:
159

Medidas 20mm / 1/2", composigao pvc, formas de
utilizagao. Mudanga de redes a 90 graus com
redugao na derivapao, resistente ao tempo e feito
com produtos de qualidade

MATQESDONORTE/MA

ppoc. J
FLS,
F3 U a .

UNIDADES

300

UNIDADES

1500

R$ 0,76

R$ 1.140,00

UNIDADES

55

R$ 18,60

R$ 1.023,00

unDADEs

145

R$ 2,04

R$ 295,80

unDADEs

835

RS I,14

R$ 951,90

UNIDADES

100

R$ 24,00

R$ 2.400,00

UNIDADES

200

R$ 3,63

R$ 726,00

K$ 046,UU

JOELH0 DE 20 MM, SOLDAVEL Descrigao
160

T6cnica: Joelho 90° em pvc soldavel 20mm
marrom , tamb6m conhecido como cotovelo 900
marrom 1/2",em pvc, na cor marrom, e suportam
ate 7,5kgfi'cm2 ou 75 in.c.a. a temperatura de 20°c.

JOELHO DE 40 MM ROSCAVEL DE
FERR0 GALVANIZAD0 Descrigao T6cnica:
Joelho soldavel de 45° com bitola de 40 mm ideal

fR1

para redes para a condugao de agua pofavel, gas,
vapor, combustivel, ar comprimido, rede de
prevengao e combate a incendio, e outras
aplicag6es hidraulicas em geral aonde o fluido
conduzido necessita de prote9ao intema contra
oxidagao.

JOELHO DE 40 MM SOLDAVEL Descrigao
162

Tecnica: Facil instalapao, bitola de 40 mm,
conexao soldavel, faz a ligagao de dois pontos de
agua. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a

produtos quinicos, nao sofre corrosao.

JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO
163

a164

SOLDAVEL
Descrigao
T6cnica:
Facil
instalagao, bitola de 40 mm, conexao soldavel, faz
a ligagao de dois pontos de agua. Dispensa o uso
de ferramentas, resistente a produtos quimicos,
nao sofre corrosao.

JOELH0 DE 50 MM ROSCAVEL DE
FERR0 GALVANIZAD0 Descrigao T6cnica:
Joelho soldavel de 450 com bitola de 50 mm ideal

para redes para a condugao de agua pofavel, gas,
vapor, combustivel, ar comprimido, rede de
prevengao e combate a incendio, e outras
aplicag6es hidraulicas em geral aonde o fluido
conduzido necessita de protecao intema contra
oxidapao,

JOELH0 DE 50 MM SOLDAVEL Descrigao

165

T6cnica: Fabricada em pvc rigido, indicada para
a mudanga de diregao da tubulapao no angulo de
900. uma linha especialmente fabricada para
atender aos sistemas prediais de esgoto, possul
facilidade na instalagfro e elevada durabilidade.
Material pvc, bitola 50 mm.
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JOG 0

DE

CHAVE S

DE

ANEL

MATPFtoc.`FLS

COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PECASDescrigaoT6cnica:Jogodechavescombinadas6

ES DO NORTE / MA2LLQC*12o2
'11

composto por 12 pegas feitas em ago resistente,
indicadas para apertar e frouxar parafusos ou
166

porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta
com urn lado fixa e a outra estrela, possibilitando

I P. U a .

''

1

\

KITS

13

R$ 94,22

R$ 1.224,86

KITS

55

R$ 66,98

R$ 3.683,90

KITS

6

R$ 146,90

R$ 881,40

aplicap6es em locais de dificil acesso. Composto

por 12 pegas; medidas das pecas: 6 -7 - 8 -9 10 -11 -12 -13 -14 -17 -19 -22mm, para uso
profissional e domestico.

KIT DE REPAR0 PARA VALVULA DE
DESCARGA ACOPLADA Descricao Tecnica:

r\
167

Mecanismo
saida
caixa
acoplada duplo
acionanento universal -5pgs. Indicado para todos
os modelos de caixa acoplada; acionador lateral
ou superior, kit com 5 conjuntos, sistema dual
flush; duplo acionamento descarga com
acionamento parcial e total, atende alta e baixa

pressao; Permite ate 50% de economia de agua,
companha acionador em abs cromado; Altura
ajustavel do tubo extravasor (ladrao).material:
plastico ,borracha, abs. materiais de engenharia.

KIT

SERRA

C OP 0

D IAMANTAD 0

CONCRETO Descrigao T6cnica: Kit serra copo
intercanibiaveis de tungstenio com 6 pegas,
medidas 33m in,53mm, 67mm ,73mm para uso

168a

em furadeiras. Facilita a instalagao de: sanitdrios,
revestimentos, condutores el6tricos, canos e
tubulap5es, dutos, aparelhos el6tricos, aparelhos
de
ventilagao,
encanamentos.
Aplicap6es,
aglomerados, aluminio e laminados diversos,
amianto, alvenaria, ard6sia lafao, zinco e cobre
fibra de vidro, azulejos, malmores, ceramica,
tijolos e madeira e outros.

169

Lampada fluorescente 20 w

UNIDADES

150

R$ 8,10

R$ 1.215,00

170

Lampada fluorescente 32 w

UNIDADES

150

R$ 19,00

R$ 2.850,00

171

Lampada fluorescente 40 w
Lampada fluorescente compacta 2u branca 15W

unDADEs

150

R$ 8,66

R$ 1.299,00

unDADEs

50

RS 11,92

R$ 596,00

UNIDADES

50

R$ 11,32

R$ 566,00

UNIDADES

50

RS 12,85

R$ 642,50

INIDADES

300

R$ 21,48

R$ 6.444,00

172

173

174

Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca
9/10 w

Lampada fluorescente compacta 3u branca 20W
^

175

LArmADAs LED 2o wATs BocAL E-27
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LAPIS DE CERA ESTACA Descrigao T6cnica:
Estaca de cera, nao t6xico, nao mancha as maos,
ideal para marcar e escrever em madeira, couro,
borracha, cimento, minore, granito, embalagem

1111111PF(OC.FLS

a(LQ44 /2o2
. .U (UL2J

`R$ 285-3o

CAIRAS

45

R$ 6!8fl

unDADEs

85

R$ 1,72

R$ 146,20

unDADEs

55

R$ 23,18

R$ 1.274,90

UNIDADES

13

R$ 15,11

R$ 196,43

unDADEs

55

R$ 8,14

R$ 447,70

FOLRAS

500

R$ 1,73

R$ 865,00

cont6m 12 unidades.

LAPIS
177

PARA

CARPINTEIRO

Descrigao

T6cnica: Comprimento do lapis para carpinteiro:
178,0 mm, largura do lapis para caapinteiro: 10,0
mm, espessura do lapis para carpinteiro: 6,0 mm.

LIMA 4" 3 LADOS Descrigao T6cnica: Para
afiagao de enxadas, machados, foices, serras e
especialmente para fac6es (no corte de cana) e
outras ferramentas agricolas. possuem picado

®8

simples nas faces e nas bordas. tipos de picado:
mur9a; bastarda; picado simples de limas
mecfroicas; igado duplo de limas mecanicas.
Comprimento da lima 4 ";largura6,5 mm;
comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm;
material da ferramenta metal. Tipo de material da

ferranenta a9o carbono.
LIMA PARA SERROTE Descrigao T6cnica:
Comprimento da lima 4 " largura 6,5 mm,
179

comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm,
material da ferramenta ago carbono, uso indicado

para afiagao de serrotes.

LINIIA PARA PEDREIRO 100 in Descrigao
T6cnica: A linha para pedreiro 100mt trangada
180

a181

polibel e uma ferramenta muito dtil na construcao
civil, flo para alinhamento, modelo trangado,
comprimento 100 in.
LIXA 100 Descrigao T6cnica: Lixa ferro n° 100

preta da 3m 6 perfeita para utilizagao
principalmente em lixamentos de metais,
manutengao, limpezas, pinturas, em operag6es
manuais
e
em
ferramentarias.
Produto
desenvolvido com costado de pano de extra
resistencia e mineral 6xido de aluminio marrom,
que garante excelente rendimento e durabilidade.
Uma 6tima op9ao para opera96es manuais e em
equipamentos portateis que vao do desbaste ao
acabanento. Largura (cm): 22,5; Comprimento
(cm): 27,5; peso (kg):0,030.
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LIXA 80 Descrigao T6cnica: A lixa massa n° 80
vermelha foi desenvolvida para operap6es de
desbaste e acabamento principalmente na
construgao civil, no lixamento de rebocos,
argamassas, gessos e pinturas de paredes em

MATOpRoC.A

FLSF3U8 .

S DO NORTE / MAlLC"/202 cl
'` 1 I `'

FOLHAS

500

R$ 2,67

RS I.335,00

FOLHAS

500

R$ 2,66

R$ 1.330,00

FOLRAS

500

R$ 2,00

R$ 1.000,00

FOLHAS

500

R$ 1,55

R$ 775,00

ROLOS

13

R$ 305,00

R$ 3.965,00

UNIDADES

100

R$ 7,72

R$ 772,00

geral. Produto possui boa flexibilidade, maior
poder de corte e alta resistencia a fratura e ao
desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm):
27, 5, peso (kg): 0,030.

LIXA PARA

FERR0

Descrigao

Tecnica:

Utilizados em operap6es de desbaste e
acabamento de superficies metalicas e outros
materiais, na linha profissional. Suportam

A83

grandes esforgos e pode ser aplicada tanto em
lixamento manual quanto com maquinas para
lixamento vibrat6rias, onde a folha 6 cortada e
encaixada na maquina. Lixa de pano modelo k246
. Tamanho da lixa 225x275 mm. Gfao ou grana
100, tipo de material do grao 6xido de aluminio.

LIXA PARA MADEIRA Descri9ao Tecnica: A
lixa madeira n° 150 amarela da 3m 6 urn produto

184

perfeito para utilizagao principalmente no
lixamento de madeiras em geral ou seus
revestimentos e tamb6m no lixamento de tintas,
massa corrida e rebocos de paredes, alem de ter
uma 6tima flexibilidade. Produto desenvolvido
com costado de papel e mineral 6xido de aluminio
marrom, ideal para operap6es manuais e em
lixadeiras portateis oscilantes. Largura (cm):
22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.

LIXA PARA PAREDE N° 100 Descrigao

a185

T6cnica: A lixa massa n° 100 vermelha da 3m foi
desenvolvida para operag6es de desbaste e
acabamento principalmente na construgao civil,
no lixanento de rebocos, arganiassas, gessos e

pinturas de paredes em geral. Produto possui boa
flexibilidade, maior poder de corte e alta
resistencia a fratura e ao desgaste. Largura (cm):
22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.

LONA PARA TOLDOS 02 in DE LARGURA
COR VERMELH0
Descrigao
T6cnica:
186

Material: laminado de pvc reforgado ou lona de
pvc com tecido de poli6ster, com frente e verso na
mesma cor. tamanhos: bobinas de 50 in e largura
2,00 in pregos especiais, na cor vermelha.

187

LUVA DE CORRER 20 MM para tubo
soldavel, pvc, 20 mm, para agua fria predial
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LUVA DE CORRER 25 MM Luva de correr
188

para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria

PROC. J

L I;.++±r``:_` /£u£ _

'Lb-

UNIDADES

100

UNIDADES

100

R$ 21,40

R$ 2.140,00

UNIDADES

100

R$ 25,99

R$ 2.599,00

unDADEs

100

R$ 15,70

R$ 1.570,00

unDADEs

55

R$ 34,57

R$ 1.901,35

PARES

100

R$ 5,36

R$ 536,00

PARES

86

R$ 13,28

R$ 1.142,08

unDADEs

100

R$ 4,12

R$ 412,00

predial

lS`L9sJ4-_-._'__- rzE ' ', . I I '

LUVA DE CORRER 32 MM Luva de correr
189

para tubo soldavel, pvc, 32 mm, para agua friapredial

LUVA DE CORRER 50 MM Luva de correr
190

para tubo soldavel, pvc, 50 mm, para agua fria
predial

LUVA DE

191a

CORRER

60 MM Descri9ao

T6cnica: Especialmente criada para projetos com
instala96es permanentes e embutida, a linha
soldavel 6 perfeita para conduzir agua fria, em
obras residenciais, industriais ou comerciais.
medidas 6 cm (comprimento);peso 0,193kg.

LUVA DE CORRER PARA ESGOT0 EM
PVC 100 MM Descrigao T6cnica: Largura: 1,00
192

cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso:
161,00 g. fabricados de pvc rigido, para condugao
dos efluentes dos aparelhos sanitarios, inclusive
das bacias sanifarias e mict6rios, em instalag6es

prediais de esgoto e ventilapao.

LUVA DE PAN0 CURT0 Largura 9,5.
193

Atividades que demandam protegao a abrasao,
impermeabilidade e protegao contra agentes
quinicos tais como agressivos acidos, agressivos
basicos, detergentes, sab6es, alcoois, amoniacos e
sinilares.

LUVA DE RASPA CANO CURTO Descricao
T6cnica: Luva de seguranga confeccionada em
raspa; reforgo extemo em raspa entre os dedos

®4

polegar e indicador; reforco intemo na palma e
face palmar dos dedos; punhos 7 cm. Reforgo
extemo em raspa entre os dedos polegar e
indicador; reforgo intemo na palma e face palmar
dos dedos; punho 7 cm; cano curto; tananho:
9;cor: preta

LUVA EM PVC,

SOLDAVEL, 40 MM

Descrigao T6cnica: A luva em pvc soldavel 40

195

mm marrom, tambem conhecida como luva
marrom 1.1/4", foi cuidadosamente desenvolvida
conforme norma abnt nbr 5648, para a
interligapao dos tubos soldaveis de agua fria.
fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam ate
7,5kgfiJcm2 ou 75 in.c.a. a temperatura de 20°c.
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MADEIRITE 10 MM Descrigao T6cnica: 0
madeirite e uma chapa muito utilizada em
construgao civil, tanb6m conhecido como
compensado, e ha vdrios tipos com finalidade
diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;

c2 t L_Cxpl /202

'ffl

A A ,A-. A
•'-.-.---i

FOLHAS

55

FOLHAS

55

RS 174,00

R$ 9.570,00

FOLHAS

55

R$ 85,48

R$ 4.701,40

FOLHAS

55

R$ 182,22

R$ 10.022,10

unDADEs

300

R$ 19,30

R$ 5.790,00

unDADEs

500

R$ 1,80

R$ 900,00

UNIDADES

55

R$ 135,00

R$ 7.425,00

unDADEs

55

R$ 231,67

R$ 12.741,85

RS':;R;s:C7

espessura: 10 mm, peso: 14,2 kg.

MADEIRITE 12 MM Descrigao T6cnica: 0
madeirite 6 uma chapa muito utilizada em
197

construcao civil, tamb6m conhecido como
compensado, e ha vdrios tipos com finalidade
diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;
espessura: 12 mm; peso: 14,2 kg.

MADEIRITE 14 MM Descrigao T6cnica: 0
madeirite e uma chapa muito utilizada em

®8

construgao civil, tamb6m conhecido como
compensado, e ha vdrios tipos com finalidade
diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;
espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg.

MADEIRITE 16 MM Descrigao T6cnica: 0

199

madeirite 6 uma chapa muito utilizada em
constru9ao civil, tamb6m conhecido como
compensado, e ha varios tipos com finalidade
diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros;
espessura: 16 mm; peso: 14,2 kg.

200
201

MANGUE IRA
C ORRU GADA
3/4
REFORCADA
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4
MANILIIA 60 CM DE DIAMETRO Descrigao
Tecnica: Os tubos e manilhas de concreto sao

202

a

produzidos com ou sem armagao, em diferentes
diinetros. Po.ssuem encaixes ponta e bolsa (pb),
150 cm, de comprimento, 60 cm de diinetro.
Utilizados na captagao e transporte de esgotos
sanitdrios.

MANILIIA 80 CM DE DIAMETR0 Descri9ao
T6cnica: Os tubos e manilhas de concreto sao
203

produzidos com ou sem armagao, em diferentes
diametros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb),
150 cm, de comprimento, 80 cm de diametro.
Utilizados na captapao e transporte de esgotos
sanitdrios.
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MARRETA DE B0RRACIIA TAMANIIO

MATO

MEDI0 Descrigao T6cnica: Cabega de borracha

204

preta, uma extremidade da cabega plana e a outra
abaulada; cabo de madeira auto fixavel, utilizados
no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros
materiais que nao podem ser danificados, as
ferranientas sao produzidas e testadas conforme
nomas especificas, peso 0,69 kg; comprimento
380 mm; largura 64 mm; altura
dimens6es 120.0 mm.

£(DL°d8|TE,i::A

PROC.
FLSRUB.

_

\ v lRT6!

V

UNIDADES

16

R$ 18,91

R$ 302,56

unDADEs

16

R$ 15,34

R$ 245,44

120 mm;

MARRETA DE B0RRACIIA TAMANIIA
PEQUEN0 Descricao T6cnica: Cabega de
borracha preta, uma extremidade da cabega plana
e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixavel.,

®5

utilizados no assentamento de pisos, basaltos,

pneus e outros materiais que nao podem ser
danificados, as ferramentas sao produzidas e
testadas conforme normas especificas, peso 0,69
kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura
120 mm; dimens6es 064.0 mm.

206

Marreta 1 kg com cabo

tJNIDADES

5

R$ 22,20

R$ 111,00

207

Marreta de 1/2 kg com cabo
MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA

unDADEs

5

R$ 28,00

R$ 140,00

INIDADES

1

unDADEs

5

R$ 23,92

R$ 119,60

unDADEs

100

R$ 1,12

R$ 112,00

unDADEs

100

R$ 141,44

R$ 14.144,00

208A

1,7 KW S5J 52CC Descrigao T6cnica: Tipo de
motor dois tempos cilindro dnico; cilindradas 52
cc; combustivel gasolina misturada (251);
capacidade maxima do tanque de combustivel I.7
I. potencia maxima e velocidade 1.7w/6500r/min.
torque maximo e velocidade 2.5n.in/5000r/min;
taxa de consumo 0.8 I/frequencia de impacto
700~1500 bpm; for9a do impacto 25~55 j; peso

RS
2.506,61

R$ 2.506,61

20.50 kg

209
210

MARTELO UNIIA DE 23 MM COM CABO
DE MADEIRA POLIDO
MASCARA DESCARTAVEL (3m ou similar)
MASSA ACRiLICA l8L Descrigao T6cnica:

211

Embalagem 18 litros, rendimento ate 50 a 60 m2 /
demao, diluigao pronta para uso, secagem ao
toque 40 minutos, composigao qufmica resina a
base de dispersao aquosa de polimeros estireno
acrilica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos
alifaticos, utilizagao indicada para uniformizar,
nivelar e corrigir pequenas imperfeig6es em
superficies intemas.
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MASSA

212

CORRIDA

PVA

LATA

18

L

Descrigao T6cnica: A massa corrida coral ten
alto poder de enchimento, elevada consist6ncia,
6tima aderencia, alem de secagem rapida e baixo
odor. Indicado para ambientes intemos 6
cremosa, facil de aplicar e lixar, econ6mica e
resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito
mais pratico e protegido com a utilizagao da
massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg):

iDL°&E,::2c4HTRT>_
__-.__--_--. V__--R$55,48

GAL6ES

100

UNIDADES

150

R$ 42,28

R$ 6.342,00

unDADEs

150

R$ 55,70

R$ 8.355,00

unDADEs

150

R$ 67,10

R$ 10.065,00

UNIDADES

50

R$ 122,58

R$ 6.129,00

R$ 5.548,00

27; altura (cm): 35; 18 litros

METALON 15X15 Descrigao T6cnica: Tubo
metalon 15xl5, indicado para instalacao de forro

®3

pvc em ambientes residenciais, comerciais,
intemos ou extemos (cobertos), sacadas, beirais,
clinicas, lojas, ate 5 mt de comprimento e
necessita fazer pendurais/estirante. a instalapao
com metalon galvanizado, nao propaga fogo,
resistente
a
umidade,
dispensa
pintura,

proporciona seguranca, durabilidade, economia,
praticidade de instalagao e manuten9ao.
METALON 20X20 Descrigao T6cnica: Tubo
metalon 20x20, indicado para instalacao de forro

214

a215

pvc em ambientes residenciais, comerciais,
intemos ou extemos (cobertos), sacadas, beirais,
clinicas, lojas, ate 5 mt de comprimento e
necessita fazer pendurais/estirante.a instalapfo
com metalon galvanizado, nao propaga fogo,
resistente
a
umidade,
dispensa
pintura,

proporciona seguranga, durabilidade, economia,
praticidade de instalagao e manutengao.
METALON 30RE0 Descrigao T6cnica: Tubo
metalon 30x20, indicado para instalagao de forro
pvc em ambientes residenciais, comerciais,
intemos ou extemos (cobertos), sacadas, beirais,
clinicas, lojas, ate 6 mt de comprimento e
necessita fazer pendurais/estirante.a instalapao
com metalon galvanizado, nao propaga fogo,
resistente
a
umidade,
dispensa
pintura,

proporciona seguranga, durabilidade, economia,
praticidade de instalagao e manutengao.
METALON 30X50 Descrigao T6cnica: Tubo
metalon 30x50, indicado para instalagao de forro

216

pvc em ambientes residenciais, comerciais,
intemos ou extemos (cobertos), sacadas, beirais,
clinicas, lojas, ate 6 mt de comprimento e
necessita fazer pendurais/estirante.a instalapao
com metalon galvanizado, nao propaga fogo,
resistente
a
umidade,
dispensa
pintura,
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proporciona seguranga, durabilidade, economia,
praticidade de instalagao e manutengao

PF`OC-

ES DO NOF{TE / MA

9lLQffi,/j202
vLU\

METALON 40X20 Descrigao T6cnica: Tubo
metalon 40x20, indicado para instalagao de forro

217

pvc em ambientes residenciais, comerciais,
intemos ou extemos (cobertos), sacadas, beirais,
clinicas, lojas, ate 7 mt de comprimento e
necessita fazer pendurais/estirante.a instalapao
com metalon galvanizado, nao propaga fogo,
resistente
a
umidade,
dispensa
pintura,

i :LuSB

unDADEs

60

R$ 87,73

R$ 5.263,80

unDADEs

50

R$ 140,96

R$ 7.048,00

UNIDADES

6

unDADEs

6

UNIDADES

6

proporciona seguranga, durabilidade, economia,
praticidade de instalacao e manutengao

METALON 50X20 Descrigao T6cnica: Tubo
metalon 50x20, indicado para instalagao de forro

a218

pvc em ambientes residenciais, comerciais,
intemos ou extemos (cobertos), sacadas, beirais,
clinicas, lojas, ate 8/ mt de comprimento e
necessita fazer pendurais/estirante.a instalapao
com metalon galvanizado, nao propaga fogo,
resistente
a
umidade,
dispensa
pintura,

proporciona seguranca, durabilidade, economia,
praticidade de instala9ao e manuten9ao

MOTOR BOMBA a.ALITO) SUBMERSA 1

219

CV TRIFASICA: Descrigao T6cnica: submersa
do tipo caneta ideal para abastecimento de agua
subterrineas, irrigagao em horticultura, irriga9ao
em
agricultura,
aplicag6es
industriais,
rebaixaniento do lengol freatico para a construgao
civil, abastecimento de agua para redes pdblicas

RS
I.943,44

RS I 1.660,64

(companhia de aguas)

MOTOR B0MBA ¢ALITO) SUBMERSA 1

®220

I/2 CV 220V: Descrigao T6cnica: i ideal para ser

utilizada em pogos profundos, para bombeamento
de aguas subterraneas, irrigagao, abastecimento
de cistemas e diversas aplicag5es onde necessite
bombeamento de agua isenta de s6lidos em

RS1.216,39

R$ 7.298,34

sus ensao.

MOTOR B0MBA ¢ALITO) SUBMERSA 1
CV 220V: Descrigao T6cnica:
submersa tipo
caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba
submersa tipo caneta 6 ideal para ser utilizada em
221

pogos profundos, para bombeamento de aguas
subterfaneas,
irrigapao,
abastecimento
de
cistemas e diversas aplicag6es onde necessite
bombeamento de agua isenta de s6lidos em

RS5.656,14

R$ 33.936,84

suspensao.

fy\
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MOTOR BOMBA q'ALITO) SUBMERSA 2

222

CV 220 V: Descrigao Tecnica: Bombeamento de
aguas subterraneas em po9os artesianos,
irrigap5o, bombeamento em cistemas, e diversas
aplicag6es onde necessita-se de bombeamento de
agua limpa e isenta de s6lidos.

i pR:I: "Q~RST

i_Lint_/202
I,ass

unDADEs

6

UNIDADES

6

unDADEs

6

UNIDADES

6

unDADES

6

unDADEs

19

11 A ,, ^
•-r`r.'-

^n

I.9_0_6,68~_

MOTOR B0MBA ¢ALITO) SUBMHRSA

223

2CV TRIFASICA Descrigao T6cnica: submersa
do tipo caneta ideal para abastecimento de agua
subterraneo, irrigagao em horticultura, irrigagao
em
agricultura,
aplicag6es
industriais,
rebaixamento do lencol freatico para a construgao
civil, abastecimento de agua para redes pdblicas

RS
3.429,99

R$ 20.579,94

(companhia de aguas)

a224

MOTOR B0MBA ¢ALITO) SUBMHRSA 3
CV 220 V: Descricao T6cnica: Bombeamento de
aguas subterraneas em pogos artesianos,
irrigapao, bombeamento em cistemas, e diversas
aplicag6es onde necessita-se de bombealnento de
agua limpa e isenta de s6lidos.

RS
2.840,44

R$ 17.042,64

MOTOR B0MBA q'ALITO) SUBMERSA 3

225a226

CV TRIFASICA: Descrigao T6cnica: Ideal para
abastecimento de agua subterraneas, irrigagao em
horticultura, irrigagao em agricultura, aplicap6es
industriais, rebaixamento do lengol freatico para
a construgao civil, abastecimento de agua para
redes pdblicas (companhia de aguas) aplica9ao:
extragao de agua subterraneas irrigagao em
horticultura e em
agricultura aplicap6es
industriais rebaixamento do lengol freatico para a
constru9ao civil abastecimento de agua para redes

RS
2.679,33

R$ 16.075,98

pdblicas (companhia de aguas)

MOTOR B0MBA ¢ALITO) SUBMERSA 4
CV TRIFASICA: Descrigao T6cnica: Ideal para
abastecimento de agua subteITaneas, irrigapao em
horticultura, irriga9ao em agricultura, aplicap6es
industriais, rebaixamento do lengol freatico para
a construgao civil, abastecimento de agua para
redes pdblicas (companhia de aguas),extragao de
agua subterraneas irrigapao em horticultura e em
agricultura aplicag6es industriais rebaixamento
do lengol freatico para a construgao civil
abastecimento de agua para redes pdblicas

RS
4.532,50

R$ 27.195,00

(companhia de aguas)

NYLON
227

PARA

PEDREIR0

Descrigao

T6cnica: Material da linha para pedreiro 70%
poli6ster sint5tico e 30% nylon, tipo da linha
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228

6CULOS - EPI

229

PA QUADroA

230

PARAFUS0 COM BUCIIA N°6

231

PARAFUS0 MAQUINA 16 X 35 MM.
PARAFUS0 PARA FIXACAO DE VASO

232

I,

/

7202±

FLS1

I rRIS= 6,-

PARES

SANITARI0 Descrigao T6cnica: Parafuso de
fixagao para pia ou vaso sanitdrio, de 8 mm;
comprimento: 7cm Diametro: 5 mm; bucha:
8mm; material: latao

MAT6^ESDONORTE/MA

: pF,oC-'#'Locazi

trangada, comprimento da linha para pedreiro:
2mts espessura da linha para pedreiro: 50,0 mm.
10

unDADEs
unDADEs
unDADEs

10

R$ 26,65

R$ 266,50

1200

R$ 0,50

R$ 600,00

1000

R$ 0,99

R$ 990,00

UNIDADES

300

R$ 4,05

R$ 1.215,00

CAIXAS

300

R$ 3,50

R$ 1.050,00

PARAFUS0 ROSCA S0BERBA 3/8 Descrigao
T6cnica:

a233

Material do parafuso sextavado -

polegada, ago baixo teor de carbono. Acabamento
do parafuso sextavado: zincado. "diametro do
parafuso sextavado (pol): 3/8". "medida do
sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16
".comprimento do parafuso sextavado (mm): 80,0
mm.

234

PEDRA DE MARMORE 1,10

UNIDADES

17

R$ 182,67

R$ 3.105,39

235

PEDRA DE MARMORE 1,60

INIDADES

17

R$ 165,91

R$ 2.820,47

236

PIA DE BANHEIR0 COM COLUNA
PIA DE BANHEIR0 DE PLASTICO

unDADEs
unDADEs

17

R$ 134,90

R$ 2.293,30

100

R$ 52,31

R$ 5 .231,00

PIA INOX 1,20 M Descrigao T6cnica: Fabricada
em ago inox, acabamento brilhante, revestimento
em concreto leve, cuba em formato oval com 13
cm de profundidade, com linhas suaves que
facilitam o escoamento da agua, area para
acomodapao de escorredor de lougas, ampla area
de trabalho para facilitar o preparo de alimentos,
acompanha valvula de 3,5 .

unDADEs

30

R$ 192,08

R$ 5.762,40

unDADEs

200

R$ 5,67

R$ 1.134,00

unDADEs
unDADEs
unDADEs
unDADEs

145

R$ 4,68

R$ 678,60

100

R$ 89,95

R$ 8.995,00

55

R$ 174,88

R$ 9.618,40

55

R$ 155,35

R$ 8.544,25

unDADEs

55

R$ 329,43

R$ 18.118,65

237

238a

PINCEL
239

PARA

PINTURA

1

trincha media, cabo de plastico. fomas de
utilizagao pintura em geral

240

PLAFONIER COM B0CAL E-27

241

PORTAS DE 70 X 2.10

242

PORTAS DE 80 X 2.10

243

PORTAS DE 90 X 2.10

PRANCHA
244

Descrigao

T6cnica: Tamanhos e medidas 1 1/2" composigao

06X30CM

(COMPRIMENTO

MiNIMO 4 in) Descri95o T6cnica: Pega de
madeira com 06x30m (vinte centimetros) e
espessura entre 0,04 in, comprimento 4 in.

245

PREGO 2 I/2 10

QUILOS

115

R$ 12,85

R$ 1.477,75

246

PREGO 2 % 12

QUILOS

115

R$ 13,74

R$ 1.580,10

247

PREGO 3 X 8 (19X36)

QUILOS

85

R$ 27,48

R$ 2.335,80
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248

PREGO 4 X 4 (23X45)

QUILOS

85

R$ 13,84

R$ 1 . 176,40

249

PREGO 4 X5 (22X45)

QUILOS

85

R$ 23,50

R$ 1.997,50

PROJETOR

250

FACH0

FECHADO

280

Descrigao Tecnica: Longo alcance com refletor
alto brilho e laterais em chapa de ago. Lente em
vidro
plano
temperado,
soquete
e27,
incandescente ate 200 w / merctirio ate 125 /
vapor de s6dio ate 70 w / vapor metalico ate 250
w / mista ate 250 comprimentos: 280 cm,

ES DO NORTE / MA

'PROMCAT

tucrfu~ 7202
' [3{ i
' ~-__KS OJJ, I U

UNIDADES

6

Rsl1;::Bar

12/16

unDADEs

115

R$ 74,22

R$ 8.535,30

18/24

UNIDADES

55

R$ 93,51

R$ 5.143,05

UNIDADES

55

R$ 18,49

R$ 1.016,95

profundidade: 160 mm, altura: 280; tensao 220
251

252

m3

QUADR0
DE
DISTRIBUICA0
DISJUNTORES.
QUADR0
DE
DISTRIBUICA0
DISJUNTORES
RASTEL0 DE NYLON

254

Reator convenciona]

UNIDADES

20

R$ 13,50

R$ 270,00

255

Reator e]etr6nico alto

20

R$ 25,63

R$ 512,60

256

REGISTR0 COMUM
REGISTRO DE 20 MM
REGISTRO ESFERA 20 MM
REGISTR0 ESFERA 25 MM
REGISTR0 ESFERA 32 MM

unDADEs
unDADEs

55

R$ 6,85

R$ 376,75

UNIDADES

70

R$ 7,43

R$ 520,10

UNIDADES

200

R$ 7,30

R$ 1.460,00

UNIDADES

145

R$ 14,79

R$ 2.144,55

unDADEs

100

R$ 17,95

R$ 1.795,00

unDADEs

55

R$ 37,61

R$ 2.068,55

unDADEs

17

R$ 38,34

R$ 651,78

INIDADES

10

R$ 16,80

R$ 168,00

LITROS

45

R$ 50,16

R$ 2.257,20

unDADEs

6

R$ 439,84

R$ 2.639,04

INIDADES

6

R$ 203,02

RS I.218,12

257
258

259

260

REGISTR0

ESFERA

60

MM

Descrigao

261

Tecnica: Tipo predial, uso indicado para agua

262

REGISTR0 DE 60 MM
REGUA DE ALUMiNIO (PEDREIRO)
RESINA POLIESTER PARA FIBRA DE

quente e fria, bitola em milimetros 60 mm.
263

a

264

VIDR0 Descrigao T6cnica: Manta fibra de vidro
500 g / 1 kg; resina poli6ster lamina9ao manual 1

kg / 2 kg, it reparo ideal para pegas construidas
em fibra de vidro, tais como: caixas d agua;
Piscina, para-choques de fibra de vidro,
revestimentos em geral (madeiras) e outros.

RISCADEIRA DE CERAMICA TAMANHO

265

GRANDE Descrigao T6cnica: Suportes de
aluminio para maior durabilidade com travas para
o carro; alca de transporte para facil manuseio e
mobilidade; cabo ergon6mico; pino de corte
substituivel, dimens6es: comprimento: 642 mm;
largura: 205 mm; altura: 119 mm.

RIscADEmA DE cERAMlcA TAMANIIo
266

MEDIA Descrigao T6cnica: Suportes de
alumfnio para maior durabilidade com travas para
o carro; alca de transporte para ffroil manuseio e
mobilidade; cabo ergon6mico; pino de corte
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substituivel. Dimens5es: comprimento: 642 mm;
largura: 220 mm; altura: 129 mm.
267

SERRA CIRCULAR

Es=
RS"1.069,19

nA1
(/,,

\

UNIDADES

5

unDADEs

13

R$ 29,70

R$ 386,10

unDADEs

85

R$ 16,75

R$ 1.423,75

unDADEs

200

R$ 9,00

R$ 1.800,00

LITROS

200

R$ 13,86

R$ 2.772,00

unDADEs

55

R$ 39,64

R$ 2.180,20

T6cnica: Largura de 15 centimetros, espessura de
2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros.
Produto usado para marcenaria.

unDADEs

100

R$ 55,75

R$ 5.575,00

Talhadeira chata 10''

UNIDADES

10

RS 14,64

R$ 146,40

unDADEs

100

R$ 242,50

R$ 24.250,00

R$ 5.345,95

SERROTE PRATA 22 Descrigao T6cnica:
Serrote robusto, lamina mais estreita e espessura
de 0,80mm, cabo de madeira com tres parafusos,
268

garantindo maior firmeza no corte, possui 7
dentes por polegada, tamanho: 22". aplicagao

para madeiras mais duras permitindo urn corte
com qualidade, precisao e urn born acabamento.
SILICONE 285 GR Descrigao T6cnica:
Cartucho: 300 ml sach6: 591 ml -cores: branco e

®9

preto. Foram especialmente desenvolvidos para
vedar todos os tipos de superficies lisas, porosas
e a maioria dos substratos utilizados na
construgao civil, tais como: chapa de aluminio,
vidro comum, laminados e temperados, metais,
plasticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto.

270

SILICONE BISNAGA
SOLVENTE Descrigao T6cnica: i recomendado
para a limpeza e desengordura mento de todo o
equipamento
el6trico,
indistintamente
em
corrente altema ou continua, eliminando
facilmente residuos de carvao humidade em

271

a

272

quadros distribuidores de corrente, motores
el6tricos, cabines de alta tensao, geradores, sinais
de rfefego, maquinas industriais, etc. aspecto
liquido; cor incolor; densidade 1,040 kg/dm3 50
granas; indice de refrapao 1,447 -1,457; rigidez
diel6trica > 35 kv.

TABUA 30X2, 5 CM Descrigao T6cnica: Tabua
de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 in.
produto usado para marcenaria.

TABUAS
273

274

GUIAS

15X540

CM

Descrigao

TELIIA DE ZINC0 GALVANIZADA 6 in

275

Descricao T6cnica: A te]ha galvanizada e uma
esp6cie de cobertura que possui uma excelente
resistencia a ocasi6es relacionadas a sol,
tempestade e ventos. Tamb6m conhecida como
telha de 1 aluminio, a telha galvanizada apresenta
uma 6tima relagao de custo beneficio para o
cliente. Por ser feita de urn material leve, a telha
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galvanizada dificilmente ira demonstrar algum
tipo de problema no momento de sua montagem.
276

277

TESOURA PARA PODA DE JARDIM DE
8MM
TIJOLO CERAMICA 8 FUROS Descrigfro
T6cnica: Tijolo 9xl9x29, quantidade por m2;
cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado:

i pFioc.

_

_

,

I

b lqJEL/202 c*"(,in_
I
I

( :I:n

unDADEs

5

R$ 28,51

R$ 142,55

MILHEIROS

60

R$ 750,69

R$ 45 .041,40

LITROS

17

R$ 246,64

R$ 4.192,88

unDADEs

100

R$ 72,73

R$ 7.273,00

unDADEs

80

R$ 124,54

R$ 9.963,20

unDADEs

70

R$ 141,25

R$ 9.887,50

unDADEs

50

R$ 212,06

R$ 10.603,00

2.450kg.

TINTA EP6XI PARA CAIXA D'AGUA
Descrigao T6cnica: i indicada para locais que
necessitani de limpeza constante, como azulejos,

278

a

279

280

pastilhas e vidros de cozinhas e banheiros.
Demaos de duas a tres; secagem: 1 h (ao toque),
de 2 h a 4 h (entre demaos), 48 h (trifego de
pessoas), 72 h (trafego de veiculos) e 7 dias
(final); embalagem: t/4 de galao com 800 ml, 1/4 de
galao com 900 ml, galao com 3,2 I e ga]ao com3'61'

TINTA

IrmERMEABILlzANTE

PARA

TELHAS
TINTA LATEX 18 L AMAREL0 0URO
descrigao t6cnica: Aplicagao rolo de la, pincel ou
trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de agua
com pressao entre 2,2 e 2,8 kgf/cm2 ou 30 a 35
ibs/pol2. Superficie: massa corrida ou acrilica,
baixo odor. Material: vinil e acrilica cor: amareloouro
embalagem:
lata
altura
(cm):
35
comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos

(g): 24876 acabamentos: fosco.

TINTA LATEX 18 L BRANC0 Descrigao
T6cnica: Permite uma diluigao de 50 com agua,

r\,

proporcionando
mais
rendimento,
6tima
cobertura, alta resistencia e acabamento fosco
aveludado. Altura 34.90 centimetros; largura
24.00
centimetros;
comprimento
24.00
centimetros; peso 27.59 quilograma.

TINTA LATEX 18 L VHRMELH0 PAIXAO

282

Descrigao Tecnica: i indicado para superfucies de
massa corrida ou massa acrilica; reboco, blocos
de concretos, gesso, fibrocimento ou concreto e
tamb6m repintura. 6 urn produto que deve ser
aplicado em paredes interiores. cor vermelho
paixao, peso liquido 18 litros, acabamento fosco,
rendimento 280m2 por demao.
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TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA

283

Descrigao T6cnica: Pinta ate ~ 8 m2/I tempo de
secagem ao toque: 30min entre demaos: 4h final:
4h ndmero de demaos 2 a tinta semi-brilho da
coral, oferece brilho mais duradouro e na medida
certa. Uma lata de 181 rende ate 275m2.
Especifico para regiao sul, norte e nordeste.
Destaques do produto informag6es t6cnicas ajuda
de especialistas alta durabilidade lavavel alta
resistencia.

PROMc?,]6£s[
FLS(F2UE3

/

--\-.--R$262,64
GAL6ES

50

R$ 13.132,00

284

TOMADA 2 P + T PADRAO

UNIDADES

500

R$ 6,83

R$ 3.415,00

285

TOMADA DH EMBUTIR DUPLA

UNIDADES

345

R$ 13,39

R$ 4.619,55

286

TOMADA DE EMBUTIR SIITLES
TOMADA DUPLA DE S0BREPOR

UNIDADES

425

R$ 7,73

R$ 3.285,25

425

RS 12,58

R$ 5.346,50

425

R$ 10,52

R$ 4.471,00

425

R$ 9,10

R$ 3.867,50

100

R$ 76,72

R$ 7.672,00

300

R$ 4,96

R$ 1.488,00

290

TOMADA slrmLEs DE sOBREpoR
TORNEmA COM FILTRO

291

TORNEIRA DE PLASTICO

unDADEs
unDADEs
unDADEs
unDADEs
unDADEs

292

TORNEIRA INOX

UNIDADES

85

R$ 94,04

R$ 7.993,40

unDADEs

115

RS 16,85

RS I.937,75

unDADEs
unDADEs

100

R$ 87,29

R$ 8.729,00

100

R$ 58,66

R$ 5.866,00

UNIDADES

17

R$ 406,09

R$ 6.903,53

RETROS

150

R$ 164,15

R$ 24.622,50

unDADEs
unDADEs
unDADEs

255

R$ 23,22

R$ 5.921,10

200

R$ 44,16

R$ 8.832,00

150

R$ 61,28

R$ 9.192,00

287
•.:

TOMADA EMBUTIDAS
289

293

TRENA DE 5 METROS Descrigao T6cnica:
Caixa anat6mica, com trava, sistema amortecedor
de impacto, fita aniarela graduada em milimetros
e polegadas, largura 19 mm ("3/4"), acabamento
fosco que evita reflexos em trabalhos extemos,
freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie
ao ser liberada a trava com mola potente.

294

TRINCO COLONIAL

295

TRINC0 DE B0LA
TUB0 DE 4 FERR0 Descrigao Tecnica: Tubos

n296

de ago galvanizado, tamb6m conhecido como
tubos zincado, sao empregados em diversos
setores como estruturas de alanibrados, postes de
iluminapao, condug6es de diversos fluidos;
utilizados como condutores de materiais s6lidos,
liquidos, pastosos ou gasosos muito comuns nas
instalag6es hidraulicas prediais e industriais, de
agua, gas, ar comprimido e redes de combate a
incendio, barra inteira 6 metros.

TUB0
297

DE

AGO

CARB0N0

DE

4

POLEGADAS Descrigao T6cnica: Ideal para
corrimao, puxadores, escadas e outros. Bitolas 30;
espessura mm 5,0 cm; kg por metro2 2,441, de 4
polegadas.

298

TUB0 DE ESGOTO 40 MM

299

TUB0 DE ESGOTO 50 MM

300

TUB0 DE ESGOTO 75 MM
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UNIDADES

150

R$ 30,09

R$ 4.513,50

302

TUBO DE PPR 25 MM
TUBo PPR 32 Mn¢

UNIDADES

200

R$ 28,81

R$ 5.762,00

303

TUBO SOLDAVEL 32 MM

unDADEs

200

R$ 38,00

R$ 7.600,00

304

VAS0 ACOPLADO

INIDADES

55

R$ 289,92

R$ 15.945,60

305

VASO SANITARIO

INIDADES

100

R$ 254,50

R$ 25.450,00

INIDADES

115

R$ 14,53

R$ 1.670,95

UNIDADES

500

R$ 8,13

R$ 4.065,00

UNIDADES

145

R$ 45,67

R$ 6.622,15

unDADEs

145

R$ 34,86

R$ 5.054,70

301

306

a307

VHDA CALIIA 280 GR. Descrigao T6cnica:
Indicado para uso em areas automotivas, como
baths de caminhao, e na constru9ao civil na
vedagao de juntas de condutores, dutos de arcondicionado e sistemas de ventilapao.
VEDA ROSCA GRANDE Descrigao Tecnica:
fita 18 mmx50 in tern como principal fungao a
vedagao de juntas roscaveis, fabricadas em pvc,
cpvc ou metal, em instalac6es hidraulicas de agua
fria ou quente, fazendo com que as folgas
existentes entre as conex6es sejam eliminadas por
completo. a embalagem acompanha urn dnico
rolo de 50 in, cuja largura 6 de 18 mm e a
espessura 6 de 0,07 mm da mesma maneira, o
peso do rolo 6 de somente 31 g.

IrmERMEABILIZANTE Aditivo de altissima

308a

capacidade de redugao da permeabilidade de
concretos e argamassas por hidrofugagao do
sistema capilar e permite a respiragao dos
materiais, mantendo os ambientes salubres.
EMBALAGEM; BALDE DE 18 KILOS;
CARACTERfsTICAS Densidade: 1,05 g/cm3
Aparencia: Emulsao pastosa, cor branca,
composi9ao basica: silicatos Validade: 24 meses
CAMPOS DE APLICACAO caixas-d'agua,
piscinas e canalizag6es de agua; baldrames;
paredes de encosta; assentamentos de alvenaria
mos alicerces; argamassas de revestimento em

pisos
e
paredes;
permeabilidade

concretos

de

baixa

VERGALIIA0 LISO 3/8 Descri9ao Tecnica:
Vergalhao redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm
-r$ 25 barra redonda vergalhao aluminio 3/4 pol.
309

(1,9cm) c/ 50cm; diametro: 3/8" polegada =
(9,52mm)comprimento: 50 cm, pode conter
alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena

variagao nas medidas informadas, pode ter uma
pequena variapao no corte (sobre metal).
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VERGALHA0 LISO 5/16 CA 50-8,00 mm12,00

310

mm

Descrigao

T6cnica:

Ca-50

sao

fomecidos com a superficie nervurada, para dar
mais ader6ncia ao concreto, ele se diferencia dos
vergalh6es comuns porque traz beneficios
incoxporados, como a capacidade de solda a topo
(para diametros de 10 a 40 mm), sao fomecimento
em barras retas de 12 metros. Diametro do pino
dobra 1 80° (mm) 4x dn; diametro nominal (mm)

-i-----=±R$37,70

unDADEs

100

UNIDADES

55

R$ 79,63

R$ 4.379,65

UNIDADES

55

R$ 157,55

R$ 8.665,25

unDADEs

100

R$ 194,04

R$ 19.404,00

R$ 3.770,00

8,0; limite resist6ncia (mpa)1,10 fy; massa
nominal (kg/in)0,395; resist6ncia de escoamento
(mpa) 500.

VIGA 06X12 CM Descrigao T6cnica: Indicado

a
311

para metais e ferros produto, zarcao para ferro,
rendimento ate 30m2 por demao. o fundo zarcao 6
urn produto que possui como finalidade utilizagao
fundo para estruturas metalicas industriais e
metais em geral. o produto 6 indicado para
ambientes extemos, intemos e resiste a ferrugem
com protegao anticorrosiva e antioxidante.

ZARCA0 PARA FERR0 18 I Descrigao
312

T6cnica: Acabamento acetinado demaos 1
demao, embalagem litro 900 ml, galao 3,6 I,
rendimento : 900 ml: ate 11 m2 por demao, 3,6 I:

ate 44 m2 por demao secagem: ao toque: 30
minutos entre demaos: 8 horas final: 18 horas.

ZINCO
313

PARA

LARGURA

CALIIA

120

M

CHAPA

Descrigao

COM

T6cnica:

Dimens6es: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50

metros, espessura: 0,40mm.
Valor total R$ 1.596.156,12 (urn milhao, quinhentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e R$ 1.596.156,12
c nta Os

5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes desta licitagao correrao por conta de recursos consignados no Oxpanento

Geral da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato de formalizagao do
contrato, conforme Art. 70 § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013.

6.

FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

6.1. A forma de fomecimento dos produtos, sera mediante apresentagao de requisigao pr6pria do executor
do contrato da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso
carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b) Informar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;
d) Informar a data da prestapao dos fomecimentos dos produtos;
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e) Assinatura do funciondrio da empresa;
I) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

MATC)ES DO NOR rE

pROc. dei Lbch
L-__-

6.2. A prestagao do fomecimento devera ser de acordo com a necessidade da Secretaria

no
seu endere9o ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fomecimento,
no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fomecimento.

7.

DAS QUALIFICACOES DOS PROPONENTES

7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitagao, comprovagao atraves de

atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito pdblico ou privado de aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitapao;

RESPONSAVEL PEL0 TERMO DE REFERENCIA
1. Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.

9.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

9.1. 0 cumprimento das obrigap6es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em todos os
seus termos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA,
ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de
Mat6es do Norte - MA.

9.2. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA, anotara em registro pr6prio todas
as ocorrencias relacionadas com a prestapao dos fomecimentos, objeto deste Registro de Pregos,
determinando o que for necessario a regularizapao das falhas ou impropriedades observadas. A agao da
flscalizagao nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO
0.1. Ap6s aceitacao e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o
agamento sera efetuado no prazo de ate 30(trinta) dias, ap6s a prestapao dos fomecimentos, desde que
nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentacao de Nota Fiscal,
devidarnente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fomecimento e
das certid6es de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante
apresentapao da Certidao Conjunta Negativa de D6bitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao e Previdencidria, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de

Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentapao das Certid5es Negativas de D6bitos e
da Dfvida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede
da licitante, mediante apresentapao da Certidao Negativa de Debitos Fiscais e Certidao Negativa de
Inscrigao na Divida Ativa do Municipio; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico, demonstrando situapao regular mediante apresentapao do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentapao da Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), diretanente na
conta que o fomecedor apresentar em sua proposta.
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11.

DAS OBRIGA¢OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D

1 1.1. Cabera a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao paganento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condig6es necessdrias ao born andamento da prestapao dos fomecimentos
atestados.
I) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12.

DAS OBRIGAC6ES DA LICITANTE VENCEDORA

®2.1. A16m dos casos comuns, implicitos ou expressos no Contrato, nas especificap6es e nas leis
aplicaveis a esp6cie, cabe exclusivaniente a Contratada:

a) manter preposto, aceito pela administragao da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte - MA, durante
todo o periodo de vigencia da licitagao, para representa-lo sempre que for necessdrio;

b) informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte - MA,
ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos j ulgados necessalios;
c) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas
as condig5es de habilitagao e qualificapao exigidas na licitagao;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretanente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execueao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento do contratante;

a

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bern como
quaisquer determinap6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratapao, cabendo-lhe dnica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalizapao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es inadequadas
a aquisigao dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execugao do contrato;

g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuencia
da Prefeitura Municipal de Matoes do Norte - MA.

h) substituigao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;
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i) entregar os produtos mos prazos, condic5es e local indicado, sujeitando-se no q

consunidor;

:LRsocjng,€024
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cunprim
assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
k) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
13.1. 6rgao Gerenciador -Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.

13 .2. A Ata de Registro de Pregos decorrente deste Certane vigorara por 12 (doze) meses, a partir da data

fie sua assinatura, improrrogavel nos termos do art.12 do Decreto Federal n° 7.892/2013.
13.3. As contratap6es decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderao sofrer alterag6es, obedecidas as
disposig5es contidas no Art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892/2013 e suas alterag5es.

13.4. A adesao da presente Ata de Registro de Pregos podera ser realizada em conformidade com Art. 22
§ 30 e 4° do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redagao dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018).

13.5. Cabefa ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Prego, observadas as condig6es nela

estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fomecimento dos produtos, desde que esta fomecimento
nao prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2° do Decreto 7.892, de 23 de
janeiro de 2013 .

14. FUNDAMENTACA0 LEGAL
1. 0 objeto deste Termo de Referencia se fundanenta no Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal
finf 10.024/2019,
Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redagao dada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e
demais normas pertinentes a especie.

15. RECOMPOSICA0 D0 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIR0
15.1. Ocorrendo desequillbrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administrapao podera reestabelecer
a relapao pactuada, mos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei Federal n.° 8.666/93, mediante
comprovapao documental e requerimento expresso do contratado.
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PREGA0 ELETR6NIC0 N° 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021
SESSAO PUBLICA: ---- / ---- /2021, AS ---- H ---- MIN ( ---- ) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE

/UF

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:
INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (

)NAO(

)

ENDERECO:

BAIREO:

CIDADE:

CHP:

E-MAIL:

TELHFONE:

FAX:

C ONTATO

TELEFONE:

DALICITANTE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

BANCO DA LICITANTE:
^

N° DA AGENCIA:
'`^FFEN}stsr{ne;:``SiTTit
+,

\RE{RE#f#J JJJ' J''

,thesy;pT`i;,,'g\

'f f i)(

A-A ,€;REREnI*::iJ:
ife``y+Ly{#,y5+

\\

\S

\

\:

)

+

ENRTRExpENRT!/HRES&J sex,

A-i

gr

REk¥#

i

A EMPRESA:

y^^+A*+A

^`

`Sx\wh\\.

`

\\x^u

pefa

as

DECLARA QUE:

1 - ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E,
BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,
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PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUAD its. ..`.-`
-_`f_i:i.--:-`.:f`i=
-.--__._`2 -VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM
0 ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NAO POSSUI COMO S6CIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
^
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.
5 - QUE 0 PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS

®58RE2iTEES:ABCE5£:R°TSAE2,AEEAX°[6EE;E£#EDITALACoNTARDORECEB|MENTo,
DE
COMPRA
OU
TODOS OS
DOCUMENTO
SIMILAR,
NA (ENDERECO):
EQUIPAMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO
NAO ATENDA A DISCRIMINACAO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU
DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAC6ES

a

CONTENDO PRECOS EXCESSIVOS, SIM86LICOS, DE VALOR ZERO OU
INEXEQufvEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM
PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

..-,1=
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ANExq Ill - DECLARACA0 DE SUJEICA0 AS CONDICOES ESTABELECIDAS N0
EDITAL E DE INEHSTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABELITACAO
PREGAO ELETR6NIC0 N° 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021

®

A
PREFHITURA MUNICIPAL DE
0 PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

/UF

PORTADOR DO RG

ABAIXO ASSINADO, NA
CNPJ
QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE,
DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE

QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A
QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS
CONDIC6ES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR 0 FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARAGRAFO 2°, E
ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAC6ES

a

SUBSEQUENTES.

EM,_DE

DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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PREGAO ELETR6NIC0 N° 34/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021

(PAPEL TIMBRAD0 DA EMPRESA)

®

INSCRITO NO CNPT N°
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A)

POR INTERMEDIO
PORTADOR(A) DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE N° ................ E CPF N° ............................, DECLARA, PARA

FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N° 27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NAO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E
NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE
APREND|Z ( )1.

A

(LOCAL E DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL).

I Observapao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

_ --_:
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE/MA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIvllNISTRACAO E FINANCAS

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021
(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITuiDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: PREGA0
ELETR6NIC0 N° 34/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL 0 ART. 299
DO C6DIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

aPREGAO ELETR6NIC0 N° 34/2021
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETR6NIC0 N°
34/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E 0
CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETR6NICO N° 34/2021, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
8) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGA0 ELETR6NIC0 N° 34/2021 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA
DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGA0
ELETR6NICO N° 34/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR
NA DECISAO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO

®

:REfAAc°A%TETR°N[C° N° 34/2021 QUANTO A PARTICIPAR ou NAO DA REFERIDA
D) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGAO HLETR6NIC0 N° 34/2021 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELHTRONIC0 N° 34/2021
ANTES DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA REFERIDA LICITACAO;

E) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGAO ELETRONIC0 N° 34/2021 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER
/ UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL
INTEGRANTE DO MUNICIPIO DE
DAS PROPOSTAS; E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA
DECLARACAO E QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAC6ES PARA FIRMA-LA.
..................,..... DE ..........

DE 2021.
MATC)ES DO NORTE / MA

REPRESENTANTE LEGAL

::socra,202

a

a
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ANFXO VI -DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
PREGAO ELETR6NICO N° 34/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 1211001/2021
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICACAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.),
ENDERECO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB 0 N° [XXXX], NESTE ATO
REPRESENTADA PELO [CARGO] INOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR

a

3£cCLAAR#i[RSOBE [ADSENF:R#::DX°DLXs¥|' ¥£[?RIg3EN°sECPFE£83A°D# [¥b
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFicIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAC6ES, SOB AS PENALIDADES
DESTA, SER:

(

) MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A
/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS
360.

VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(

) HMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A

360.

fi

/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A

4.800.

/ UF,00

¥ftgF¥ci6sEETVA£?T°A%PETNAs£E8XiRM%iTE |NST|TuiDAs POR NAo SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 40 DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
OBSERVACOES:
• ESTA DECLARACAO PODERA SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE

ENQUADRADA COMO ME
OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
• A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N°
123/2006, OU A OPCAO PELA NAO UTILIZACAO DO DIREITO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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1111111111NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 0VO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX CRC:

®

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
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PREGAO ELETR6NICO N° 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021

0BS: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, 0 PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULARIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

a

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF
0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

INSCRITA NO CNPT N°
A EMPRESA
INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0 SR
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°

a

POR
PORTADOR

E DO CPF N° ......................., DECLARA

NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE
/ UF OU DE QUALQUER
OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA,
EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE
PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM,_DE

DE 2021 .

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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PREGA0 ELETR6NIC0 N° 34/2021
PROCHSS0 ADMINISTRATIVO N° 1211001/2021
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

/ UF

0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

RAZAO

SOCIAL

DA

EMPRESA),
CNPJ
DECLARA,
EM
No.........................,LOCALIZADA
CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITACAO PARA ESTE CERTAME LICITAT6RIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
/2021.
/ UF - PREGAO ELETRONICo N°

........,......... DE ...................

a

REPRESENTANTE LEGAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°
PREGAO ELETR6NICo N° /
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021

0 MUNIcipIO DE MAT6ES DO NORTE, ESTADO DO MARANHAO, pessoa juridica de
direito ptiblico intemo, por meio ..............., inscrita no CNPJ/MF ................, com sede na ...............,

bairro, Mat6es do Norte/MA - MA, neste ato Representada pelo .............., o Sr ........................,

a

brasileiro(a), portador(a) do R.G n° .......... e inscrito(a) no CPF sob n° ..............., residente neste

Municfpio de Mat6es do Norte/MA, neste ato denominado simplesmente ORGAO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PRECOS, realizado por meio do PREGAO ELETR6NICO
N° .... /...„., tudo em conformidade com o processo administrativo n° .... / ......, nas clausulas e

condig6es constantes do instrumento convocat6rio da licitapao supracitada, e a respectiva
homologagao, RESOLVE registrar os pregos da empresa .......................... CNPJ ...............,
estabelecia na Rua/Av ............... n° ...., Bairro ........., na cidade de .........- Estado de ............, CEP
..........., Foneffax ........., E-mail .............., neste ato representado pelo Sr(a) ............, brasileiro(a)
.............,.............., portador do RG ........ „ SSP/ .... e CPF"F n° ................, atendendo as condig6es

previstas no instrumento convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitandose as partes as normas constantes das Leis Federais n° 8.666/93,10.520/2002, e demais legislap6es
aplicaveis, e em conformidade com as disposig6es a seguir:

fi

:. ]jvfnp:eas]e&t:u4:.?g::tadbee]frc:t::i:£[;udseu[€So:sct°mn;:::eES[gterr£:£oS, PH::rod::cg;:t;°e:::er:9,°;:nar=Feuntt:s:
Assess6rios Tintas e Texturas destinados a Manutencao Preventiva de Im6veis, para atender as
demandas das Secretarias Municipais de Mat6es do Norte/MA, conforme especificap6es do Termo

de Referencia - Anexo I do Edital de Pregao Eletr6nico para Registro de Pregos n° _/_,
constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional as partes.

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instrue6es que comp6em o Pregao

Eletr6nico para Registro de Pregos n° _/_, completando-a para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrigao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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CNPJ N° 01.612.831/0001-87
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIVIINISTRACAO E FINANCAS

3.1. Os pregos dos produtos estao registrados mos termos da proposta vencedora do PREGAO
ELETRONICO N° 34/2021 -Sistema de Registro de Precos, conforme a tabela (s) abaixo:

Valor RegistradoRS

Item

Especificacao

Unid.

Quant.

Marca
Unitfrio

Total

3.2. 0 prego contratado sera fixo e irreajustavel, ressalvado o disposto na clausula s6tima deste

instrunento.
3.3. A existencia de pregos registrados nao obrigara a Administrapao a firmar contratap6es que deles

fi

::d::::t:::;r'df:C::t:i;oasrepar]:Zean9:£°d:e:icsffah:::t::::Ci:1::i:tua: Cn°antiae?9nao° §.i:%t6a/f;rga3: a£:i:]iat:
fundamentapao, assegurando-se ao beneficidrio do registro a preferencia de fomecimento em
igualdade de condig6es.
3.4. Os pregos, os quantitativos, o fomecedor e as especificag6es resumidas do objeto, como as

possfveis alterag6es da presente ARP, serao publicadas no Didrio Oficial, na forma de extrato, em
conformidade com o disposto no paragrafo iinico do artigo 61, da Lei de Licitap6es.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
4.1. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses continuos, incluidas
as eventuais prorrogag6es, contados a partir da data de sua publicapao no Didrio Oficial, conforme
inciso Ill do § 3° do art.15 da Lei n° 8.666/93.

5.1. Os fomecimentos deverao ser executados, na especificapao, quantidade e periodicidade
especificadas no Edital, Termo de Referencia - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservincia
destas condig6es implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de reclanacao por parte da
inadimplente. Os fomecimentos dos produtos deverao ser executados em perfeita condig5es e de
acordo com o Termo de Referencia e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

6.1. Os pagamentos referentes aos fomecimentos objeto da presente Ata sera efetuado mos termos
do edital da licitapao e anexos.
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7.1. A Ata de Registro de Pregos nao podera softer acrescimos nos quantitativos fixados, inclusive
o acr6scimo de que trata § 1° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vigencia da Ata, os valores registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hip6teses, devidanente comprovadas, de ocorrencia de situapao prevista na alinea "d" do inciso 11
do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou reducfro dos precos praticados no mercado.
7.3. Mesmo comprovada a ocorrencia de situapao prevista na alinea "d" do inciso H do art. 65 da
Lei 8.666/93, o 6rgao Municipal respousavel, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitat6rio.

7.4. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redugao dos precos

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos hens registrados, cabendo a Prefeitura

a

(6rgfro Gerenciador) promover as negociag6es junto aos fomecedores, observadas as disposig6es
contidas na alinea "d" do inciso H do cal]ut do art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

7.5. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preap praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocard os fomecedores para negociarem a redugfo dos

pregos aos valores praticados pelo mercado.
7.5.1. Os fomecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado
serao liberados do compromisso assumido, sem aplicapao de penalidade.
7.5.2. A ordem de classificagao dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preeos aos valores de
mercado observara a classificagao original.

7.6. Quando o preco de meroado tornar-se superior aos precos registrados e o fomecedor nao puder
cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

a

7.6.I. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido
de fomecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados ; e
7.6.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.
7.7. Nfro havendo exito nas negociap6es, a Prefeitura devera proceder a revogapao da respectiva
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratapao mais
vantajosa.

7.8. Sera cousiderado preap de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a media daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de Matdes do Norte/MA para determinado item.
7.9. Em qualquer hip6tese os precos decorTentes da revisao nao poderao ultrapassar os praticados
no mereado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta do Fomecedor e aquele vigente no mercado a epoca do registro.
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7.10. As alterag6es de pregos oriundas da revisao, no caso de desequilibrio da equagao econ6micofinanceira, serao publicadas no Didrio Oficial.

8.1. 0 fomecedor tera seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA
quando:
8.1.1. Nao fomalizar a Ata de Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;
8.I.2. Descumprir as condig6es da Ata de Registro de Pregos;

8.1.3. Nao aceitar reduzir seus pregos registrados na hip6tese de se tomarem superiores aos

a

praticados no mercado;
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitapao e impedido de contratar com o municfpio, mos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inid6neo para licitar e contratar com a Administragao nos termos do art. 87 da
Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administrapao mos termos do art. 7°, da Lei
10.520/2002.

8.1.7. Nao receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel;

a

8.2. A Ata de Registro de Pregos podera ainda ser cancelada pela Administragao unilateralmente,
nos termos da legislapao pertinente, em especial pela ocorrencia de uma das hip6teses contidas no
art. 78 da Lei n° 8.666/93;

8.3. 0 cancelamento de registro nas hip6teses previstas, assegurados o contradit6rio e anpla defesa,
sera formalizado por despacho da autoridade competente do 6rgao gerenciador.
8.4. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

8.4.1. Por raz5es de interesse pdblico; ou

8.4.2. A pedido do fomecedor.

8.5. 0 fomecedor registrado podera solicitar o cancelanento de seu registro de prego quando:
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8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata, por ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao contratual, decorrente de caso fortuito
ou forga maior;

8.6. A solicitapao, pelo fomecedor, de cancelaniento do prego registrado devera ser formulada com
antecedencia minima de 15 (quinze) dias, instruida com a comprovagao do fato ou fatos que
justifiquem o pedido, para apreciapao, avaliapao e decisao da Administracao Pdblica Municipal.

8.7. 0 cancelamento do registro nao prejudica a possibilidade de aplicapao de sangao administrativa

quando motivada pela ocorrencia de infrapao cometida pela empresa, observados os crit6rios
estabelecidos na clausula nona deste instrumento.
8.8. Da decisao da autoridade competente do 6rgfro gerenciador se clara conhecimento aos

a

fomecedores, mediante o envio de correspondencia, com aviso de recebimento, e/ou publicado na
imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do fomecedor, a comunicagao sera
efetivada atrav6s de publicapao na imprensa oficial, considerando-se cancelado o prego registrado,
a contar do terceiro dia subsequente ao da publicagao.

8.10. A Ata de Registro de Pregos decorrente desta licitapao sera extinta, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigencia.

9.1. A empresa beneficiaria do registro de precos fica obrigada a:

A

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Precos, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou
instrumento equivalente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado da convocagao;

9.1.2. Executar o objeto nas condig6es acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no
edital e seus anexos;
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretanente aos 6rgaos gerenciadores e

participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhanento pelo
contratante;
9.1.4. Fomecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificapao, documentaeao atualizada de habilitagao e qualificagao cujas validades encontrem-se
vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao, e ainda
pelos encargos trabalhistas, previdencidrios e obrigag6es sociais em vigor, obrigando-se a salda-los
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na 6poca pr6pria, vez que os seus funciondrios nao manterao qualquer vfnculo empregatfcio com o
contratante;
9.1.6. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratagao;
9.1.7. Substituir produtos, as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
veriflcarem vicios, defeitos ou incorreg6es, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
data da notificapao, por produtos com caracteristicas e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.I.8. Manter preposto, aceito pela administrapao, durante todo periodo de vigencia da ata de
registro de pregos, para representa-la sempre que for necessdrio.
9.I.9. Comunicar a fiscalizapao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es

a

inoa::::raa::Seepxreecs::a:sd:s:lie::i:ue:tfo:i::cnecs£:atdfeo::t°S que possan prejudicar a perfeita execugao
9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigap6es assumidas, sem qualquer Onus para a Prefeitura.
9.1.11. Demais obrigap5es definidas no Edital e anexos.

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1.Proporcionartodasasfacilidadesindispensaveisaboaexecugaodasobrigap6escontratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando necessdrio, as dependencias da Prefeitura;

a

10.1.2. Fomecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigap6es contratuais ;
10.1.3. Notificar o fomecedor beneficidrio do registro de precos quanto a requisigao do objeto
mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada

pessoalmente pelo fomecedor;

10.1.4. Notificar o fomecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestapao do objeto
e interromper imediatanente a aquisigao/prestacao, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condig6es estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pregos registrados

permanecem compativeis com os praticados no mercado;

Pagina 88 de 97

com8tp##RENorte

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificap6es e obrigap6es
assumidas pelo fomecedor, al6m daqueles que nao apresentarem condig6es de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigag6es definidas no Edital e anexos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS POR 0RGAO OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES
11.1.
A Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da
Administragao Pdblica que nao tenha participado do certane licitat6rio, mediante pr6via consulta
ao 6rgao Gerenciador, desde que devidanente comprovada a vantagem.

11.2.

a

Os 6rgaos e entidades da Administrapao pdblica que nao participaran do Registro de

jpiet9o°S;:ugrg:ode%e:r:::a€d¥:r ::°£taaftpaard: His:s:e:e apt:::::' g:Ve€S°L#;Sutear ::u;:tsesr{:Ses£:
fomecedores e respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificacao.
11.3.
Cabera ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condig5esnelaestabelecidas,optarpelaaceitapaoounaodosservicos,decorrentedeadesao,desde

que nao prejudique as obrigac5es anteriormente assumidas.
11.4.
O quantitativo decorrente das ades6es a Ata de Registro de pregos nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do ndmero de 6rgaos nao

participantes que aderirem;
11.5.

a

As aquisic6es ou contratac6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder,

por6rgaoouentidade,a50%(cinquentaporcento)dosquantitativosregistradosnaAtadeRegistro
de Pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes;
11.6.
Ap6s a autorizapao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisigaooucontratapaosolicitadaematenoventadias,observadooprazodevigenciadaata;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA podera autorizar, excepcional e

justificadamente, a prorrogapao do prazo previsto, respeitando o prazo de vigencia da ata, quando
solicitada pelo 6rgao nao participante.
11.7.
Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relapao as suas pr6prias contratap6es, infomando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
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12.1. Em casos de inexecngao parcial ou total das condic6es pactuadas na presente Ata, garantida a

pievia defesa e o contradit6rio, ficara o fomecedor registrado sujeito as sang6es previstas no Edital,
em conformidade com artigo 7° da Lei n.° 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, al6m do
cancelaniento do registro, mos termos da Clausula Nona deste instrumento, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

13.1.
As omiss6es desta Ata e as ddvidas oriundas de sua interpretapao serao sanadas de
acordo com o que dispuser o Edital de Licitagao que deu origem a esta Ata de Registro de Precos e
a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposig6es do Edital
sobre as da proposta.

a

:i.%iausula3r::e::mat,ecroengj::ed::°anITt:ddaad::jeu:;::%::[caa°g3:::;t:sntt::::neoceTde°ido° d°ebJ±::e::Snpc::t:
Anexo I do Edital da Licitapao que deu origem a esta Ata de Registro de Pregos, conforme decisao
do Pregoeiro da Comissao Central de Licitagao, lavrada em Ata e homologapao pelo Ordenador de
Despesa.

13.3.

Para os casos omissos sera aplicada a legislagao que couber, obedecidas as disposig6es

previstas na Lei n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterag6es.

14.1. Para dirimir as quest6es oriundas deste Registro de Pregos, fica eleito o Foro da Comarca de

Cantanhede"A.

a

E por estarem de pleno e comun acordo com as disposig5es estabelecidas na presente Ata, assinan
este instrunento, em tres vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

MAT6ES DO NORTE/MA ,.......... de ................... de 2021.

X-XX

6rgao Gerenciador

Rep. Legal
Fomecedor
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIvllNISTRACAO E FINANCAS

EDITAL DE LICITACAO -PREGAO ELETRONIC0 N° 34/2021

CONTRATO No

/

PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1211001/2021

TERMO DE CONTRAT0 DE COMPRA N°
•....... / ....,

QUE

FAZEM

ENTRE

0(A) ..........................................................

E

SI
A

HMPRESA

®,®,,,®,®,®,,®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,

a

0

MUNIcipIO

DE

MATOES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o n°
com sede
atraves da Secretaria Municipal de
CEP:
.
Mat6es do Norte/MA, doravante
na
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Ordenador de Despesa, Sr.
Orgao
e RG no
portador do CPF sob n°
inscrita no CNPJ sob o
e a empresa
Emissor
doravante denominada CONTRATADA,
n.o
., com sede na
RGno
neste ato representada por seu representante legal,
tern, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo
CPF no
decorrente do PREGAO ELETR6NICO N° 34/2021 formalizado mos autos do Processo
no
Administrativo n° 1211001/2021, submetendo-se as clausulas e condie6es abaixo e aos preceitos
instituidos pela Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes a esp6cie.

a

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato 6 a aquisigao de ................ „ ......., conforme especificag5es

e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital.
I.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao Eletr6nico, identificado no preambulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2.I. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato 6 aquele fixado no Termo de Refer6ncia, com inicio
na data de
/
/
e encerranento em
/
/

3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ............ ( ............... ).

Pagina 91 de 97

i

--:i:--=!=-!-#5j,dtg
ITEM

DESCRICAO

UND

MATC)ES DO NORlt / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

QUANT.

MARCA

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

3.2. No valor acima estao incluldas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros
necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratapao.

4.I. As despesas decorrentes desta contratapao estao progranadas em dotapao oxpamentala pr6pria,
prevista no orgamento do Municipio, para o exercicio de 2021, na classificagao abaixo:

a F#£DCAAD#R%%A##NATT£FA?:
PROJETO ATIVIDADH
I]LEMENT0 DE DESPESA:

5.1.

O pagamento sera mensal, efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado

da Certidao de D6bitos Relativos a Cr6ditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Uniao, CNDT e
FGTS, Certidao de D6bitos Relativos a Cr6ditos e Divida Estadual e Municipal com validades
compatfveis a data do pagamento, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

a.1.OsprecossaofixoseiITeajustaveisnoprazodeumanocontadodadatalimiteparaaapresentapao
das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicitapao da contratada, os pregos contratados

poderao softer reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicando-se o lndice IPCA/IBGE exclusivanente
para as obrigag6es iniciadas e concluidas ap6s a ocorrencia da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgapao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importincia calculada pela dltima variagao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o lndice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferig6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOE
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, C.EP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

6.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislapao entao em
vigor.

6.8. Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratapao.

a) Os produtos deverao ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante,

® hordrio da entrega deve ser de acordo com o funcionanento da Secretaria: das O8hoomin as 14hoomin.
No prazo de ate 5 (cinco) dias uteis. 0 nao cunprimento das entregas nas datas e hordrios determinados
ocasionara penalidades cabiveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverao ser entregues diretanente na Secretaria Municipal e
em suas respectivas depend6ncias mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria
solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que nao estiverem em acordo com o especificado no edital serao
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serao por conta da empresa contratada;
d) 0 horalio da entrega deve ser de acordo com o funcionanento da secretaria: 08hoomin as 14hoomin
horas.

e) A fiscalizagao geral e o acompanhamento serao realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA.
I) 0 preco contido na proposta dos licitantes devera incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administrapao, materiais, servicos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referencia;
) Todos os produtos entregues deverao estar acompanhados de un comprovante de recibo o qual
onstara a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fomecedor e uma para o solicitante). Os

produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fomecimento, quantidade e qualidade. Caso
nao estejam de acordo com as normas, os mesmos deverao ser devolvidos juntanente com o comprovante
de entrega nao assinado.

9.1. A fiscalizagao da execucao do objeto sera efetuada por ComissaoRepresentante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Edital.

A CONTRANTE se obriga a:
a) acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;
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CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
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b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos ;
MATOES DO NOF?TE / MA

c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;

e) proporcionar todas as condic6es necessarias ao born andaniento do fomecimento dos produtos
atestados.
I) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

a

A CONTRATADA se obriga a:
a) manter preposto, aceito pela administrapao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA,
durante todo o periodo de vigencia da licitapao, para representa-lo sempre que for necessdrio;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, ou ao
seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos j ulgados necessarios ;

c) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condig6es de habilitapao e qualificagao exigidas na licitapao;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretanente a Administrapao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizapao ou o acompanhamento do contratante;

e) cunprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulanentos e posturas, bern como

a

quaisquer determinag6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratapao, cabendo-lhe iinica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;

I) comunicar flscalizagao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig5es
inadequadas a aquisigao dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita
execugao do contrato;

g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuencia da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.
h) substituigao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo
com o exigido;

i) entregar os produtos mos prazos, condic6es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do

consunidor;
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j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigag5es
assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.

k) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.

11.1.

Comete infrapao administrativa, mos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario

que:

11.2.

a

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
11.3.

Apresentar documentapao falsa;

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certane;

11.5.

Ensejar o retardanento da execugao do objeto;

11.6.

Nao mantiver aproposta;

11.7.
11.8.

Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inid6neo;

11.9.

a

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

O atraso injustificado ou retardamento na prestagao de servigos objeto deste certane sujeitara

:t::P[::S[?t'eadjeuf]Zo°%::dAe£:;:i:ter:t%:'c:nmf:£emd°ertaet£££an:eo°£°/°N(om8e6£:dpa°i::#?)8€:r6/dg£;.de atras°9

11.10.

A multa prevista neste ITEM sera descontada dos cr6ditos que a contratada possuir com a

Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, e podera cumular com as demais san96es
administrativas, inclusive com as multas previstas.
11.11.
A inexecngao total ou parcial do objeto contratado, a Administrapao podera aplicar a
vencedora, as seguintes sang6es administrativas, mos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:
a) Advertencia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIvllNISTRACAO E FINANCAS

c) Suspensao tempordria de participagao em licitapao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecugao total, sem justificativa aceita pela Administrapao da
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite mckimo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar junto a Administragao Pdblica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao, ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93 ,
c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da

a ciencia da intimagao, podendo a Administrapao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaninha-lo
devidamente informados para a apreciagao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
11.13. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Mat5es do Norte/MA as sanc6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administrapao Pdblica.

12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:
12.2.
Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situnc6es previstas mos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuizo da aplicapao das sang6es previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
12.3.

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, daLei n° 8.666, de 1993.

a 12.4. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a previa e anipla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. 0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELAT6RIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME 0 CASO:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relapao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizag6es e multas.
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AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC^O E FINANCAS

13.1. E VEDADO A CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qunlquer operacao financeira;
b) Interromper a execugao contratual sob alegagao
CONTRATANTE, salvo mos casos previstos em lei.

de

inadimplemento por parte

da

14.I. Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

a 14.2. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acrescimos ou
supress6es que se fizerem necessdrios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supress5es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.I. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig6es contidas na Lei
n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitap6es e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposic6es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 C6digo de Defesa do Consunidor - e normas e principios gerais dos contratos.

®16.1.IncunbiraaCONTRATANTEprovidenciarapublicagaodesteinstrunento,porextrato,noDidrio
Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.1. i eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliapao, conforme art. 55, §2° da
Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
de20.....

/UF,..........de

Responsavel legal da CONTRATANTE
Responsavel legal da CONTRATADA
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