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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 
 
A Prefeitura Municipal de Altinho torna público para conhecimento de todos os interessados que 
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, tipo de disputa: aberta, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013 e da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 
 
A referida licitação é destinada exclusivamente à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte, e Microempreendedor Individual – MEI, conforme Lei Complementar 
123/2006 e 147/2014. 
 
Início de recebimento de proposta: dia 09/09/2021, às 09:00 horas. 
Recebimento das propostas até: dia 21/09/2021 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa: 21/09/2021 às 09:30 horas. 
Referência de tempo: Horário de Brasília 
Local: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br 
 
DADOS PARA CONTATO 
Pregoeiro: Alexandre Martins da Silva 
Fone: (81) 3739-1118 
E-mail: licitação@altinho.pe.gov.br 
Horário de expediente: das 08:00 às 13:00 horas 
Endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho-PE 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção, 
elétricos e hidráulicos destinados às diversas secretarias do município de Altinho/PE, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se aos licitantes a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.4. O prazo para entrega do objeto desta licitação será de até 05 (cinco) dias, contado da solicitação 
pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento expedida pela mesma. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. As despesas para atender esta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
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Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 
Função: 12 – Educação 
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental 
Programa: 1213 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
Ação: 2.38 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%) 
Despesa 73: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100000 – Recursos Ordinários 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 25000 – SEINFRA 
Unidade Orçamentária: 25100 – SEINFRA 
Função: 15 – Urbanismo 
Sub Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 1501 – Apoio Administrativo às Ações da SEINFRA 
Ação: 2.45 – Gestão Administrativa da SEINFRA 
Despesa 101: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100000 – Recursos Ordinários 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC 
Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 
Função: 12 – Educação 
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental 
Programa: 1201 –Apoio Administrativo às Ações da SEDUTEC 
Ação: 2.142 – Gestão Administrativa da SEDUTEC 
Despesa 380: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100100 – Receitas e Transf. De Impostos – Educação – 0.1.01 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.85 – Manutenção das Atividades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU)  
Despesa 229: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02  
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.85 – Manutenção das Atividades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU)  
Despesa 230: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
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Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 301 – Atenção Básica  
Programa: 1001 – Gestão da Atenção Básica  
Ação: 2.107 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB  
Despesa 310: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02  
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 301 – Atenção Básica  
Programa: 1001 – Gestão da Atenção Básica  
Ação: 2.107 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB  
Despesa 311: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.108 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC  
Despesa 317: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.108 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC  
Despesa 318: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do sistema BNC – Bolsa 
Nacional de Compras, no sítio www.bnc.org.br. 
 
3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
este Pregão. 
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3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.4. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações e mensagens no sistema eletrônico, 
durante e após a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
3.5. Em caso de dificuldade ou dúvidas em relação ao credenciamento junto ao sistema operacional, 
as licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, através dos 
contados: (41) 3557-2301 e/ou celular/watsapp: (41) 99136-7677, ou através do e-mail: 
contato@bnc.org.br. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 

4.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado, e, subsequente encaminhamento da proposta de preços e 
documentos de habilitação solicitados no Edital, e através do Banco Nacional de Preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido 
 
4.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 
 
4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
4.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
 
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

4.5.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

 

 4.5.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

 4.5.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

 4.5.4. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

4.5.4.1. Tal vedação deve-se pelo fato de que o objeto não apresenta alta complexidade técnica 
que impossibilite a participação de empresas de forma individual, nem tampouco de grande 
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vulto, não sendo necessária a junção de empresas para sua perfeita execução, ampliando 
sobremodo a competitividade do certame. 

 
4.5.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

4.6. A mera declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou a efetiva 
utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não se 
enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a 
mesma à aplicação de penalidades previstas Lei. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta em papel 
timbrado com a descrição do objeto ofertado, marca ou fabricante e o preço unitário e total, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação (proposta + habilitação).  
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta de preços, mediante o preenchimento no sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 
automaticamente a fase para recebimento de propostas. 
 
6.2. A proposta será elaborada eletronicamente com base nas condições definidas neste edital e 
deverá conter:  
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 6.2.1. Valor unitário e total de cada item; 
 

 6.2.2. Marca ou fabricante; 
 

6.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência. 

 
6.3. Todas as especificações contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos produtos. 

 
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES  
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
7.3. Também será desclassificada a proposta preenchida via sistema que identifique o licitante. 

 
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

 
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

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

 
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 
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7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 
(um centavo). 
 
7.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.14. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
 
7.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
 
7.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
 
7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
7.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
 
7.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
  
7.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
  
7.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
7.22. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
 
7.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.24. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
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o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 

 
7.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

 
7.26. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
7.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.28. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
7.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
7.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados.  
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 



 
 

9 
 

8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 

8.4.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 
8.4.1.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

 
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
9. DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:  
 
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 
 

9.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
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Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
9.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
9.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 
a seguir, para fins de habilitação: 
 
9.6. Habilitação jurídica: 
  

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 
eventuais alterações, ou se for o caso, a consolidação contratual, devidamente registrada; 
 
9.6.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
9.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
9.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
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9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
9.7.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
 
9.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da 
licitante; 
 
9.7.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
9.7.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
9.7.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.8. Qualificação Econômico-Financeira. 
 

9.8.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial e/ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura desta sessão ou dentro do prazo de validade constante no documento. 
 
9.8.2. Caso a certidão referida no item anterior contiver ressalva expressa que não abrange 
os Processos Judiciais Eletrônicos – PJE, deverá a empresa licitante ainda comprovar sua 
qualificação econômico-financeiro através de outra(s) certidão(ões) abrangendo os 
processos judiciais eletrônicos do 1º e do 2º grau. 
 

9.9. Qualificação Técnica 
 

9.9.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo 
o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma 
de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a 
empresa declarante. 

 
9.10. Das Declarações 
 

9.10.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
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Constituição Federal de 1988 (Anexo IV). 
 
9.10.2. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação, assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador do licitante (Anexo V). 
 
9.10.3. Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(Anexo VI). 

 
9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
9.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  
 
9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
10.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
10.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
10.6. Os preços unitários e global deverão ser expressos em moeda corrente nacional. 
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10.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
 
10.8. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
10.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
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declarado vencedor não assinar o contrato/Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 
LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances.  

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
14. DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 
 
14.2. Formalizada a Ata de Registro de preços, o detentor, terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de convocação, para assinar para assinatura do contrato, cujo prazo de execução e 
vigência encontram-se nele fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 
14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, a Administração poderá encaminhá-los para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
 

14.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.4.  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa, implica no 
reconhecimento de que: 
 

14.5.1 A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
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14.5.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 
da mesma Lei. 

 
14.6. Na assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO 
 
15.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 18 da Portaria TC nº 
318, de 2013. 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 - O objeto desta licitação será recebido: 

 
16.1.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pelo Município de Altinho para efeito de posterior 
verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas no Anexo I deste Edital; 
 

16.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após 
a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade 
dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO 

  
18.1. A Prefeitura Municipal de Altinho efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento 
do objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos 
requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 
 

18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).  

. 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 



 
 

16 
 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 

19.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
19.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
19.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 
 
19.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 
prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 
efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
produto ou serviço rejeitado; 
 
19.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 
19.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
19.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 
a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  
 
19.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 
Edital.  
 
19.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 
prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 
 

19.5.1. Não celebrar o Contrato; 

19.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 
exigida para o certame; 

 19.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 19.5.4. Não mantiver a proposta; 

 19.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 19.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
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20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitação@altinho.pe.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Dr. Nestor 
Varejão, 51, Centro, Altinho-PE. 

 
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1. A Prefeitura Municipal de Altinho poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. A Prefeitura 
Municipal de Altinho poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura. 
 
21.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do 
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
21.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os 
licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 
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21.4. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
21.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
 
21.6. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
 
21.7. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
 
21.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
21.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e, dependendo do caso, pela autoridade 
competente, nos termos da legislação pertinente, Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou 
divergência oriunda do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Altinho/PE. 
 
21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal; 

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços do Fundo Municipal de Saúde; 

ANEXO IV – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º da C.F; 

ANEXO V – Modelo de declaração de Cumprimento das condições de habilitação, assinada por 
sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 

ANEXO VI – Modelo de declaração de enquadramento como Microempresa ou EPP. 

 

Altinho - PE, 08 de setembro de 2021. 
 

___________________________________________ 
Alexandre Martins da Silva 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção, 
elétricos e hidráulicos destinados às diversas secretarias do município de Altinho/PE, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UND PREF FMS TOTAL 
 VALOR 

UNIT  
 VALOR 
TOTAL  

1 
ABRAÇADEIRA EM NYLON - 
Abraçadeira em nylon, com 4,6mm, Pct 
100 unidades 

PCT 10 2 12 
R$       

15,98 
R$              

191,76 

2 
ABRAÇADEIRA EM AÇO -  
Abraçadeira flexível, em aço, com largura 
aproximada de 14,5mm 

UND 100 10 110 
R$         

2,83 
R$              

311,30 

3 

ADAPTADOR EM PVC 20 MM X 1/2” - 
Adaptador soldável diâmetro de 20mm X 
1/2” Para Tubulação de Água e Adaptador 
de Registro 

UND 100 10 110 
R$         

0,73 
R$                

80,30 

4 

ADAPTADOR EM PVC 20 MM X 3/4” - 
Adaptador soldável diâmetro de 25 mm X 
3/4” Para Tubulação de Água e Adaptador 
de Registro. 

UND 100 10 110 
R$         

1,01 
R$              

111,10 

5 

ADAPTADOR FLANGE P CX DAGUA 
32MM X 1" - Adaptador com flange e 
anel para caixa d´água, em PVC rígido, 
com diâmetro de 32MM X 1". 

UND 20 5 25 
R$       

16,19 
R$              

404,75 

6 

ADAPTADOR FLANGE P CX DAGUA 
50MM X 1,1/2" - Adaptador com flange e 
anel para caixa d´água, em PVC rígido, 
com diâmetro de 50MM X 1,1/2". 

UND 20 5 25 
R$       

20,67 
R$              

516,75 

7 

ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM X 
1/2 CURTO - Conexão hidráulica PVC, 
tipo adaptador curto, bitola lado soldável 
20mm. 

UND 20 5 25 
R$         

0,90 
R$                

22,50 

8 

ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM X 
1/2 CURTO - Conexão hidráulica PVC, 
tipo adaptador curto, bitola lado soldável 
50mm. 

UND 20 5 25 
R$         

4,00 
R$              

100,00 

9 
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA 
75 G - Aplicação em tubos e conexões em 
PVC, com 75g. 

UND 40 15 55 
R$         

7,93 
R$              

436,15 

10 
ALAVANCA DE AÇO 1,5 M - Alavanca 
material: aço, com 1,5  m de comprimento 

UND 5 2 7 
R$       

86,50 
R$              

605,50 
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11 
ALICATE DE PRESSÃO - Alicate de 
pressão, comprimento 10 pol, capacidade 
de abertura 28 mm 

UND 3 1 4 
R$       

40,07 
R$              

160,28 

12 
ALICATE TORQUÊS 12" - Em aço 
forjado e cabo pintado, tamanho 12 pol. 

UND 6 1 7 
R$       

33,87 
R$              

237,09 

13 

ALICATE UNIVERSAL 8" - Alicate 
fabricado em aço cromo-vanádio, arestas 
de corte com ajuste preciso, temperadas 
por indução, com dispositivo para prensar 
terminais de bitolas até 10 mm, cabo 
antideslizante com abas protetoras 
arredondadas para maior conforto -Abas 
protetoras arredondadas - Cabo com 
isolamento de 1.000V (ABNT NBR 9699) 

UND 5 2 7 
R$       

33,11 
R$             

231,77 

14 
ARAME 18 (1,24) RECOZIDO - 
Aplicação construção civil, características 
adicionais recozido. 

KG 100 20 120 
R$       

31,15 
R$          

3.738,00 

15 
ARAME FARPADO 250 M - Arame 
farpado galvanizado 250 M  

UND 10 2 12 
R$     

328,00 
R$          

3.936,00 

16 
ARAME FARPADO 500 M - Arame 
farpado galvanizado 500 M  

UND 10 2 12 
R$     

493,33 
R$          

5.919,96 

17 ARAME GALVANIZADO - Tipo n° 18. KG 50 10 60 
R$       

29,60 
R$          

1.776,00 

18 ARCO DE SERRA FIXO 12" UND 6 2 8 
R$       

29,12 
R$              

232,96 

19 
AREIA MÉDIA - Areia pré-lavada, 
granulometria média 

M3 500 20 520 
R$       

65,67 
R$        

34.148,40 

20 
ARGAMASSA - Argamassa, composição 
cimento, agregados minerais e aditivos 
químicos especiais 1,4 g/cm³ 

UND 100 30 130 
R$       

11,93 
R$          

1.550,90 

21 
ARRUELA 1" - Arruela com rosca de 1 
Alumínio 

UND 25 5 30 
R$         

0,97 
R$                

29,10 

22 
ARRUELA EM ALUMINIO 1.1/4 
ROSCA - Arruela em aluminio de 1.1/4, 
rosca 

UND 50 5 55 
R$         

2,20 
R$              

121,00 

23 
ARRUELA EM ALUMINIO 3/4 ROSCA 
- Arruela em aluminio de 3/4, rosca 

UND 50 5 55 
R$         

1,50 
R$                

82,50 

24 
ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - 
Material plásticco, cor branca, com tampa. 

UND 35 10 45 
R$       

31,02 
R$          

1.395,90 

25 
BALDE PARA CONCRETO 12 L - Em 
PVC, preto reforçado, com pegador no 
fundo e alça metálica. 

UND 60 10 70 
R$       

15,50 
R$          

1.085,00 

26 
BOCAL COM RABICHO - Soquete para 
lâmpada E27 com rabicho 

UND 100 10 110 
R$         

3,70 
R$              

407,00 

27 
BOIA PARA CAIXA D´AGUA - Válvula 
Boia para Caixa D'Água 3/4" 

UND 50 10 60 
R$       

30,17 
R$          

1.810,20 

28 
BOMBA ELÉTRICA 1/2 CV - Bomba 
elétrica monofásica, 220V 

UND 5 2 7 
R$     

463,33 
R$          

3.243,31 
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29 

BOMBA SUBMERSA 900 - Bomba para 
poço com diâmetro superior a 8 polegadas 
(200 mm); possui saída de 1 polegada, o 
que reduz o atrito na mangueira.  

UND 2 5 7 
R$     

439,00 
R$          

3.073,00 

30 

BOTA SEGURANÇA BORRACHA - 
Bota confeccionada em PVC/borracha, cor 
preta, cano médio, com forro, solado 
antiderrapante, tamanho 36 a 44. 

UND 100 30 130 
R$       

39,50 
R$          

5.135,00 

31 

BOTINA DE SEGURANÇA COURO - 
Bota modelo derby, fechamento em 
cadarço, confeccionada em couro curtido 
ao cromo, sem biqueira de aço, palmilha 
de montagem em não -tecido solado de 
poliuretano bi densidade injetado 
diretamente no cabedal. 

PAR 250 10 260 
R$       

47,33 
R$        

12.305,80 

32 BRITA  (CASCALHO) - Cascalho M 400 50 450 
R$     

102,27 
R$        

46.021,50 

33 
BRITA 19 MM - Material rocha triturada, 
tamanho 19. 

M3 400 60 460 
R$       

92,78 
R$        

42.678,80 

34 
BROCA PARA FERRO 10MM - Broca 
de aço, com diâmetro de 10 mm, para 
ferro 

UND 20 5 25 
R$       

20,27 
R$              

506,75 

35 
BROCA PARA FERRO 12MM - Broca 
de aço, com diâmetro de 12 mm, para 
ferro 

UND 20 5 25 
R$       

27,27 
R$              

681,75 

36 
BROCA PARA FERRO 6MM - Broca de 
aço, com diâmetro de 6 mm, para ferro 

UND 20 5 25 
R$       

11,30 
R$              

282,50 

37 
BROCA PARA FERRO 8MM - Broca de 
aço, com diâmetro de 8 mm, para ferro 

UND 20 5 25 
R$       

15,45 
R$              

386,25 

38 
BROCA PARA MADEIRA 10MM - 
Broca de aço, com diâmetro de 10 mm, 
para madeira 

UND 20 5 25 
R$       

20,13 
R$              

503,25 

39 
BROCA PARA MADEIRA 12MM - 
Broca de aço, com diâmetro de 12 mm, 
para madeira 

UND 20 5 25 
R$       

29,17 
R$              

729,25 

40 
BROCA PARA MADEIRA 6MM - Broca 
de aço, com diâmetro de 6 mm, para 
madeira 

UND 20 5 25 
R$       

11,18 
R$              

279,50 

41 
BROCA PARA MADEIRA 8MM - Broca 
de aço, com diâmetro de 8 mm, para 
madeira 

UND 20 5 25 
R$       

15,83 
R$              

395,75 

42 

BROCHA PARA PINTURA 
RETANGULAR N.º 2, Medidas 
Aproximadas: 152 X 56mm 800/1 /182 X 
80mm, com cepas e cabo em 
polipropileno, ideal para pinturas com cal 
e limpezas em geral 

UND 50 5 55 
R$         

6,19 
R$              

340,45 

43 
BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM - Pacote 
c/ 100 

PCT 3 2 5 
R$       

24,07 
R$              

120,35 

44 
BUCHA DE FIXAÇÃO 6 MM - Pacote c/ 
100 

PCT 3 2 5 
R$       

16,83 
R$                

84,15 

45 
BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM - Pacote c/ 
100 

PCT 3 2 5 
R$       

20,56 
R$              

102,80 
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46 
BUCHA DE REDUÇÃO 100X75MM  - 
Redução soldável, PVC 100x75mm. 

UND 100 2 102 
R$       

12,64 
R$          

1.289,28 

47 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 
X 25 MM - Redução soldável, longa, PVC 
40x25mm. 

UND 100 2 102 
R$         

5,26 
R$            

536,52 

48 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 
50X40MM  - Redução soldável, PVC 
50x40mm. 

UND 100 2 102 
R$         

4,54 
R$              

463,08 

49 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 
75X50MM  - Redução soldável, PVC 
75x50mm. 

UND 100 2 102 
R$         

9,22 
R$              

940,44 

50 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 
CURTA 25X20MM  - Soldável curta 
25x20mm. 

UND 120 2 122 
R$         

1,30 
R$              

158,60 

51 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 
CURTA 32X25MM  - Soldável curta 
32x25mm. 

UND 120 2 122 
R$         

2,07 
R$              

252,54 

52 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 
CURTA 40X32MM  - Soldável curta 
40x32mm. 

UND 120 2 122 
R$         

2,80 
R$              

341,60 

53 
CABO EXTENSOR PARA ROLO DE 
PINTURA - Cabo extensor para rolo de 
pintura, 3 metros 

UND 10 5 15 
R$       

39,00 
R$              

585,00 

54 
CABO FLEXÍVEL 1 x 1.50 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, bitola 1,5 mm 

PEÇA 50 5 55 
R$     

168,70 
R$          

9.278,50 

55 
CABO FLEXÍVEL 1 x 10.00 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, bitola 10 mm 

PEÇA 10 2 12 
R$ 

1.161,35 
R$        

13.936,20 

56 
CABO FLEXÍVEL 1 x 2.50 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, bitola 2,5 mm 

PEÇA 50 4 54 
R$     

277,80 
R$        

15.001,20 

57 
CABO FLEXÍVEL 1 x 4.00 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, bitola 4,0 mm 

PEÇA 5 2 7 
R$     

437,21 
R$          

3.060,47 

58 
CABO FLEXÍVEL 1 x 6.00 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, bitola 6,0 mm 

PEÇAS 10 2 12 
R$     

571,75 
R$          

6.861,00 

59 
CABO FLEXÍVEL 2 x 1,5 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, formação condutor 2 x 1,5 mm 

PEÇAS 100 2 102 
R$     

419,02 
R$        

42.740,04 

60 
CABO FLEXÍVEL 2 x 2,5 MM² - Cabo 
elétrico flexível, aplicação: manutenção 
elétrica, formação condutor 2 x 2,5 mm 

PEÇAS 50 2 52 
R$     

530,00 
R$        

27.560,00 

61 
CABO PARA ENXADA 1,50 M - Cabo 
em madeira 1,5 m, aplicação: enxada 

UND 10 5 15 
R$       

20,89 
R$              

313,35 

62 
CADEADO 35 MM - Corpo em latção e 
alça em aço, 35 mm. 

UND 30 10 40 
R$       

24,69 
R$              

987,60 

63 
CADEADO 20 MM - Corpo em latção e 
alça em aço, 20 mm. 

UND 30 10 40 
R$       

13,65 
R$              

546,00 

64 
CADEADO 30 MM - Corpo em latção e 
alça em aço, 30 mm. 

UND 30 10 40 
R$       

18,99 
R$              

759,60 
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65 
CADEADO 40 MM - Corpo em latção e 
alça em aço, 40 mm. 

UND 30 10 40 
R$       

28,90 
R$          

1.156,00 

66 
CADEADO 50 MM - Corpo em latção e 
alça em aço, 50 mm. 

UND 10 10 20 
R$       

37,16 
R$              

743,20 

67 
CAIBRO 5 X 5 CM - Caibro 5x5 cm, em 
madeira, para telhado. Metro 

M 1000 100 1100 
R$         

7,67 
R$          

8.437,00 

68 

CAIXA D`AGUA POLIETILENO 1.000 
LITROS - Caixa d'água, capacidade de, no 
mínimo, 1000 litros, com tampa, material: 
polietileno, cor: azul. possuir marcação 
para furos no corpo da caixa 

UND 15 2 17 
R$     

382,78 
R$          

6.507,26 

69 

CAIXA D`AGUA POLIETILENO 10.000 
LITROS - Caixa d'água, capacidade de, no 
mínimo, 10.000 litros, com tampa, 
material: polietileno, cor: azul. possuir 
marcação para furos no corpo da caixa 

UND 3   3 
R$ 

5.714,63 
R$        

17.143,89 

70 

CAIXA D`AGUA POLIETILENO 2.000 
LITROS - Caixa d'água, capacidade de, no 
mínimo, 2.000 litros, com tampa, material: 
polietileno, cor: azul. possuir marcação 
para furos no corpo da caixa 

UND 20 2 22 
R$ 

1.025,75 
R$        

22.566,50 

71 

CAIXA D`AGUA POLIETILENO 5.000 
LITROS - Caixa d'água, capacidade de, no 
mínimo, 5000 litros, com tampa, material: 
polietileno, cor: azul. possuir marcação 
para furos no corpo da caixa 

UND 8 2 10 
R$ 

2.872,67 
R$        

28.726,70 

72 

CAIXA D`AGUA POLIETILENO 500 
LITROS - Caixa d'água, capacidade de, no 
mínimo, 500 litros, com tampa, material: 
polietileno, cor: azul. possuir marcação 
para furos no corpo da caixa 

UND 20 10 30 
R$     

281,98 
R$          

8.459,40 

73 
CAIXA DE DESCARGA - Caixa de 
descarga de sobrepor de no mínimo 6 
Litros 

UND 100 10 110 
R$       

37,84 
R$          

4.162,40 

74 
QUADRO MEDIÇÃO MONOFÁSICO - 
Quadro p/ medição monofásico - padrão 
CELPE. 

UND 15 1 16 
R$       

62,00 
R$              

992,00 

75 
QUADRO MEDIÇÃO TRIFÁSICO - 
Quadro p/ medição trifásico - padrão 
CELPE. 

UND 15 1 16 
R$     

181,67 
R$          

2.906,72 

76 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 
DISJUNTORES - Quadro de distribuição 
para 12 disjuntores 

UND 10 5 15 
R$     

114,05 
R$          

1.710,75 

77 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4 
DISJUNTORES - Quadro de distribuição 
para 4 disjuntores 

UND 30 5 35 
R$       

30,00 
R$          

1.050,00 

78 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 
DISJUNTORES - Quadro de distribuição 
para 8 disjuntores 

UND 20 5 25 
R$       

56,75 
R$          

1.418,75 

79 
CAIXA PARA EMBUTIR 4x2 - Caixa 
para embutir, dimensões 4x2 

UND 200 50 250 
R$         

2,00 
R$              

500,00 
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80 
CAIXA PARA EMBUTIR 4x4 - Caixa 
para embutir, dimensões 4x4 

UND 100 50 150 
R$         

4,76 
R$              

714,00 

81 
CAIXA SISTEMA X - Caixa Branca 
75x75x42mm Linha Sistema X  

UND 150 20 170 
R$         

6,50 
R$          

1.105,00 

82 
CAL VIRGEM, SACO 20 KG - Cal 
virgem, saco 20 kg 

SACO 800 100 900 
R$       

40,35 
R$        

36.315,00 

83 
CALHA PARA FLUORESCENTE DE 
20w - Calha para lâmpada fluorescente de 
20 w 

UND 50 10 60 
R$       

15,53 
R$              

931,80 

84 
CALHA PARA FLUORESCENTE DE 
40w - Calha para lâmpada fluorescente de 
40 w 

UND 50 10 60 
R$       

17,45 
R$          

1.047,00 

85 
CAMARA DE AR PARA CARRO DE 
MAO 

UND 20 10 30 
R$       

22,25 
R$              

667,50 

86 CANALETA 20x12mm 2M com Adesivo M 100 20 120 
R$         

9,87 
R$          

1.184,40 

87 
CAP 1/2" COM ROSCA - CAP 1/2 pol. 
com rosca 

UND 150 5 155 
R$         

1,41 
R$              

218,55 

88 
CAP 1/2" SEM ROSCA - CAP 1/2 pol. 
sem rosca 

UND 100 5 105 
R$         

1,41 
R$              

148,05 

89 
CAP 3/4" COM ROSCA - CAP 3/4 pol. 
com rosca 

UND 100 5 105 
R$         

2,00 
R$              

210,00 

90 
CAP 3/4" SEM ROSCA - CAP 3/4 pol. 
sem rosca 

UND 100 5 105 
R$         

2,00 
R$              

210,00 

91 

CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA - 
Confeccionada em poliéster resinado com 
PVC, ou poliéster revestido de PVC nas 
duas faces, com fechamento em quatro 
botões de pressão plásticos, com mangas 
compridas, capuz acoplado, com costuras 
através de solda eletrônica, em várias 
cores, e tamanhos: P, M, G e GG 

UND 50 30 80 
R$       

27,32 
R$          

2.185,60 

92 

CARRO DE MAO - Carro de mão com 
caçamba metálica espessura de 9mm em 
aço 1020, pneu com câmara, capacidade 
de 50 a 60 litros, com rolamentos no eixo 
da roda. o material deverá ser fornecido de 
primeira linha. os carrinhos deverão ser 
entregues montados, já em condições de 
uso. 

UND 50 5 55 
R$     

165,40 
R$          

9.097,00 

93 

CAVADEIRA ARTICULADA - 
fabricada em aço carbono especial de alta 
qualidade, com pintura eletrostática a pó, 
com cabo de madeira, medindo no mínimo 
1,20 M 

UND 8 1 9 
R$       

52,86 
R$              

475,74 

94 
CERÂMICA 41 X 41 CM - Cerâmica 
classe a pi 5 a dimensões de 41cm x 41 cm 
antiderrapante. 

M2 500 150 650 
R$       

39,07 
R$        

25.395,50 

95 

CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) 08" - 
Corpo em acabamento fosfatado para 
evitar corrosão. - Escala métrica e 
polegadas na cabeça. 

UND 10 2 12 
R$       

37,62 
R$              

451,44 
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96 

CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) 10" - 
Corpo em acabamento fosfatado para 
evitar corrosão. - Escala métrica e 
polegadas na cabeça. 

UND 4 2 6 
R$       

49,09 
R$              

294,54 

97 CHAVE DE FENDA de 1/4" x 8 UND 10 2 12 
R$       

12,00 
R$              

144,00 

98 CHAVE DE FENDA de 3/16” x 8 UND 10 2 12 
R$       

14,00 
R$              

168,00 

99 

CHAVE TESTE 1/8 x 3" - Ponta Chata 
Haste em aço carbono temperado. 
Acabamento niquelado. Cabo injetado. 
Circuito elétrico ativado através de botão 
na extremidade do cabo. Lâmpada de 
neon. Apropriada para 80V - 250V. 
Tamanho: 1/8x3" (3x75mm) 

UND 10 2 12 
R$       

10,50 
R$              

126,00 

100 
CHIBANCA C/CABO - cabo de madeira 
com aproximadamente 94 cm 

UND 30   30 
R$       

66,64 
R$          

1.999,20 

101 
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 1/2" - 
Material plástico, com braço de 30 cm na 
cor branca. 

UND 30 10 40 
R$         

7,78 
R$              

311,20 

102 
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 3/4" - 
Material plástico, com braço de 30 cm na 
cor branca. 

UND 30 10 40 
R$       

10,63 
R$              

425,20 

103 CIMENTO CP II. SACO de 50 kg. UND 2000 300 2300 
R$       

30,68 
R$        

70.564,00 

104 CISCADOR 12 DENTES (ANCINHO) UND 10   10 
R$       

23,70 
R$              

237,00 

105 
COLA ADESIVO PLÁSTICO para Tubos 
e Conexões de PVC com Pincel 175 
gramas  

UND 300 20 320 
R$       

15,67 
R$          

5.014,40 

106 
COLHER DE PEDREIRO N. 10 - Em aço 
carbono, cabo de madeira, canto 
arredondado 10" 

UND 20 5 25 
R$       

28,63 
R$              

715,75 

107 
COLHER DE PEDREIRO N. 8 - Em aço 
carbono, cabo de madeira, canto 
arredondado 8" 

UND 20 5 25 
R$       

24,38 
R$              

609,50 

108 
CONE PARA ATERRAMENTO - Cone 
PVC para Aterramento 2,40m 

UND 10 5 15 
R$         

6,00 
R$                

90,00 

109 
CONECTOR - Conector para Haste de 
Aterramento 

UND 10 5 15 
R$         

3,67 
R$                

55,05 

110 CONECTOR Perfurante CDP-70 UND 100 5 105 
R$         

8,90 
R$              

934,50 

111 
CORTADOR DE PISOS 75 CM - 
Cortador de pisos 75cm com Limitador 
Lateral 

UND 10 1 11 
R$     

250,00 
R$          

2.750,00 

112 
CURVA 1. 1/4" PVC - Curva PVC de 1. 
1/4". 

UND 50 5 55 
R$       

11,00 
R$              

605,00 

113 CURVA 1" PVC - Curva PVC de 1". UND 20 5 25 
R$         

6,00 
R$              

150,00 

114 CURVA 3/4" PVC - Curva PVC de 3/4". UND 50 5 55 
R$         

5,50 
R$              

302,50 

115 
CURVA LONGA 180° de 1 pol por 1/4 
PVC - Curva longa PVC 180° de 1. 1/4". 

UND 20 5 25 
R$       

14,50 
R$              

362,50 
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116 
CURVA LONGA 180° de 1 pol - Curva 
longa PVC 180° de 1". 

UND 10 5 15 
R$       

10,34 
R$              

155,10 

117 
CURVA LONGA 180° de 3/4 PVC - 
Curva longa PVC 180° de 3/4". 

UND 20 5 25 
R$         

4,50 
R$              

112,50 

118 
CURVA LONGA 90° de 1” por 1/4 PVC 
- Curva longa PVC 90° 1. 1/4". 

UND 20 5 25 
R$       

12,00 
R$              

300,00 

119 
CURVA LONGA 90° de 1” PVC - Curva 
longa PVC 90° de 1". 

UND 10 5 15 
R$       

12,27 
R$              

184,05 

120 
CURVA LONGA 90° de 3/4 PVC -  
Curva longa PVC 90° de 3/4". 

UND 20 5 25 
R$         

5,34 
R$              

133,50 

121 
DESCARGA ACOPLADA - Cor branca, 
com acionamento duplo 3/6 litros 

UND 50 10 60 
R$     

301,20 
R$        

18.072,00 

122 
DESEMPENADEIRA DE AÇO Lisa com 
Cabo de Madeira de 12x24cm 

UND 10 2 12 
R$       

15,33 
R$              

183,96 

123 
DESEMPENADEIRA MADEIRA - Em 
madeira, lisa, madeira, medindo 
aproximadamente 14 x 24 cm 

UND 20 2 22 
R$       

15,75 
R$              

346,50 

124 
DESEMPENADEIRA MANUAL 
DENTADA - Em aço, com cabo de 
madeira ou plástico, medidas 12 x 25 cm 

UND 10 2 12 
R$       

14,85 
R$              

178,20 

125 
DESEMPENADEIRA MANUAL LISA - 
Em aço, com cabo de madeira ou plástico, 
medidas 12 x 25 cm 

UND 10 2 12 
R$       

15,37 
R$              

184,44 

126 
DISCO DIAMANTADO STAND LISO - 
Disco diamantado tipo liso, furo 20mm,  
aplicação mármore 

UND 30 5 35 
R$       

19,00 
R$              

665,00 

127 
DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A - 
Disjuntor monofásico 10 amperes 

UND 10 5 15 
R$       

19,34 
R$              

290,10 

128 
DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A - 
Disjuntor monofásico 16 amperes 

UND 10 5 15 
R$       

18,03 
R$              

270,45 

129 
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A - 
Disjuntor monofásico 20 amperes 

UND 10 5 15 
R$       

21,88 
R$              

328,20 

130 
DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 A - 
Disjuntor monofásico 32 amperes 

UND 30 5 35 
R$       

26,55 
R$              

929,25 

131 
DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A - 
Disjuntor monofásico 40 amperes 

UND 10 5 15 
R$       

29,18 
R$              

437,70 

132 
DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A - 
Disjuntor trifásico 30 amperes 

UND 10 5 15 
R$       

75,38 
R$          

1.130,70 

133 
DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A - 
Disjuntor trifásico 50 amperes 

UND 10 5 15 
R$       

79,50 
R$          

1.192,50 

134 
DOBRADIÇA 1" -  Dobradiça de ferro de 
1 pol. 

UND 200 10 210 
R$         

1,25 
R$              

262,50 

135 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 1" - 
Eletroduto flexível, corrugado, cor: 
amarela, aplicação: instalação elétrica, 
diâmetro nominal: 32 mm 

M 600 20 620 
R$         

2,73 
R$          

1.692,60 

136 
ENGATE HIDRÁULICO (CHICOTE) 
1/2" - Material PVC flexível, 
comprimento 40 cm. 

UND 100 20 120 
R$         

5,88 
R$              

705,60 
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137 
ENXADA LARGA 2,5 - Enxada 2,5 com 
cabo de madeira 

UND 60 2 62 
R$       

34,43 
R$          

2.134,66 

138 
ENXADECO 2,5 - Enxadeco 2,5 com 
cabo de madeira 

UND 10   10 
R$       

32,00 
R$              

320,00 

139 

ESACADA EXTENSÍVEL DE FIBRA 
DE VIDRO - Escada fibra de vidro 
extensível, com 25 degraus, medidas 
aproximadas: altura fechada 4.20 m, altura 
aberta: 7.2 m 

UND 2 1 3 
R$ 

1.060,98 
R$          

3.182,94 

140 
ESCADA TESOURA 6 DEGRAUS - 
Escada tipo tesoura, em alumínio, com 6 
degraus antiderrapantes,  

UND 4 5 9 
R$     

266,48 
R$          

2.398,32 

141 
ESPATULA DE ACO INOX, COM 
CABO DE MADEIRA 

UND 12 2 14 
R$       

17,67 
R$              

247,38 

142 
ESTACA CONCRETO - Estaca cerca, 
material: concreto armado, modelo: 
quadrada, altura: 3,00 m, largura: 10 cm 

UND 250   250 
R$       

35,33 
R$          

8.832,50 

143 
EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS - 
Extensão Elétrica  2P + T - 3 Tomadas - 
com 5 M de Cabo  

UND 10 5 15 
R$       

27,73 
R$              

415,95 

144 
EXTENSÃO ELÉTRICA 4 TOMADAS - 
Extensão Elétrica  2P + T - 4 Tomadas - 
com 5 M de Cabo  

UND 10 5 15 
R$       

46,33 
R$              

694,95 

145 
FACÃO 18 POL - Lâmina em aço 
carbono 18", cabo de madeira, tipo: para 
mato. 

UND 10   10 
R$       

27,19 
R$              

271,90 

146 
FECHADURA ELÉTRICA - Fechadura 
elétrica de sobrepor cinza, utilizadas em 
portas de madeira ou de metal, com 
abertura para dentro, 12 voltz.  

UND 3   3 
R$     

176,38 
R$              

529,14 

147 

FECHADURA LARGA EXTERNA - 
Fechadura externa, para porta de madeira, 
maçaneta linha reta, distância de broca 40 
mm,  acabamento cromado, com duas 
chaves. 

UND 100 10 110 
R$       

48,60 
R$          

5.346,00 

148 

FERRO (VERGALHÃO) CA-50 1/2" - 
Vergalhão armação concreto, material: 
ferro, tipo: ca-50, comprimento: 12 m, 
bitola: 1/2 pol, aplicação: armação 
vigas,pilares e lajes 

BARRA 500 50 550 
R$     

126,86 
R$        

69.773,00 

149 

FERRO (VERGALHÃO) CA-50 1/4" - 
Vergalhão armação concreto, material: 
ferro, tipo: ca-50, comprimento: 12 m, 
bitola: 1/4 pol, aplicação: armação 
vigas,pilares e lajes 

BARRA 400 50 450 
R$       

38,97 
R$        

17.536,50 

150 

FERRO (VERGALHÃO) CA-50 3/8" - 
Vergalhão armação concreto, material: 
ferro, tipo: ca-50, comprimento: 12 m, 
bitola: 3/8 pol, aplicação: armação 
vigas,pilares e lajes 

BARRA 500 50 550 
R$       

84,19 
R$        

46.304,50 
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151 

FERRO (VERGALHÃO) CA-50 5/16" - 
Vergalhão armação concreto, material: 
ferro, tipo: ca-50, comprimento: 12 m, 
bitola: 5/16 pol, aplicação: armação 
vigas,pilares e lajes 

BARRA 200 50 250 
R$       

58,13 
R$        

14.532,50 

152 

FERROLHO CHATO - Ferrolho chato, 
em ferro zincado, reforçado, 5", com porta 
cadeado, para portão, porta e janela - 
inclui parafusos 

UND 150 10 160 
R$         

8,26 
R$          

1.321,60 

153 
FITA ISOLANTE 20 M - Fita isolante 20 
metros 

UND 150 5 155 
R$         

6,67 
R$          

1.033,85 

154 
FITA ISOLANTE ALTOFUSÃO 10 M - 
Fita isolante, autofusão, 19mm x 10 
metros 

UND 20 5 25 
R$       

11,24 
R$              

281,00 

155 
FOICE ROÇADEIRA - com cabo em 
madeira de 120 cm. 

UND 10   10 
R$       

30,90 
R$              

309,00 

156 
FORRO DE PVC - Forro PVC em régua, 
frisado, branco, medindo 20 cm X 8 mm x 
6 metros 

UND 120 60 180 
R$       

32,89 
R$          

5.920,20 

157 

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA - 
Furadeira e parafusadeira, velocidade 
variável, potência nominal: 750 W, 
alimentação 220 volts. 

UND 2 2 4 
R$     

465,00 
R$          

1.860,00 

158 
GESSO EM PÓ - Gesso em pó saco 40 
Kg 

UND 30 10 40 
R$       

25,32 
R$          

1.012,80 

159 
GRADE DE PORTA - Grade para porta 
em madeira medindo aproximadamente 
2,10 m x 80 cm x 35mm 

UND 60 10 70 
R$     

101,20 
R$          

7.084,00 

160 
GRAMPO PARA CERCA DE ARAME - 
Grampo, material aço polido, Aplicação: 
Cerca Arame, Tamanho: 1 × 9 Polegadas 

KG 50   50 
R$       

25,25 
R$          

1.262,50 

161 
HASTE DE ATERRAMENTO – Haste de 
aterramento, medindo 1,50 Mts 

UND 10   10 
R$       

25,67 
R$              

256,70 

162 

INTERRUPTOR COM TOMADA - 
Conjunto elétrico, componentes: 1 
interruptor simples, 1 tomada 2p 
universal, características adicionais: placa, 
suporte, parafuso 

UND 60 10 70 
R$       

14,35 
R$          

1.004,50 

163 

INTERRUPTOR TIPO: DUPLO - 
Interruptor, tipo: duplo, quantidade 
seções: 2 un, Características adicionais: 
conjugado com espelho, cor: branca, 
tensão máxima permitida: 250 v, 
aplicação: instalações elétricas, tipo 
acionamento: tecla dupla 

UND 40 10 50 
R$       

12,83 
R$              

641,50 

164 

INTERRUPTOR DUPLO COM 
TOMADA - Conjunto elétrico, 
componentes: 2 interruptores, 1 tomada 2p 
universal, características adicionais: placa, 
suporte, parafuso 

UND 20 10 30 
R$       

19,33 
R$              

579,90 



 
 

29 
 

165 

INTERRUPTOR TIPO: TRIPLO - 
Interruptor, tipo: triplo, quantidade seções: 
3 un, Características adicionais: conjugado 
com espelho, cor: branca, tensão máxima 
permitida: 250 v, aplicação: instalações 
elétricas, tipo acionamento: tecla tripla 

UND 30 10 40 
R$       

16,00 
R$              

640,00 

166 

INTERRUPTOR TIPO: SIMPLES - 
Interruptor, tipo: simples, quantidade 
seções: 1 un, Características adicionais: 
conjugado com espelho, cor: branca, 
tensão máxima permitida: 250 v, 
aplicação: instalações elétricas, tipo 
acionamento: tecla simples 

UND 40 10 50 
R$         

8,54 
R$              

427,00 

167 

ISOLADOR ELÉTRICO - Isolador 
elétrico, material: porcelana, aplicação: 
uso externo, características adicionais: 
roldana 72x72  

UND 30 5 35 
R$         

7,21 
R$              

252,35 

168 
JANELA BASCULANTE 40X40 - Em 
alumínio, 2 folhas, medindo 40x40cm, 
com vidro canelado 

UND 10   10 
R$       

39,80 
R$              

398,00 

169 
JANELA BASCULANTE 60X60 - Em 
alumínio, 3 folhas, medindo 60x60cm, 
com vidro canelado 

UND 12   12 
R$       

79,56 
R$              

954,72 

170 
JOELHO LR SOLDÁVEL 25 MM x 1/2"- 
Joelho 90°, Soldável LR PVC, 25mm x 
1/2" 

UND 200 5 205 
R$         

1,66 
R$              

340,30 

171 
JOELHO PVC SÉRIE R 100 MM - Joelho 
PVC para esgoto predial, 90° dn 100mm 

UND 200 5 205 
R$         

6,12 
R$          

1.254,60 

172 
JOELHO PVC SÉRIE R 150 MM - Joelho 
PVC para esgoto predial, 90° dn 150mm 

UND 100 5 105 
R$       

42,50 
R$          

4.462,50 

173 
LAJE PRÉ-MOLDADA - Laje de 
concreto pré-fabricada, treliçada 

M 250 100 350 
R$       

45,33 
R$        

15.865,50 

174 

LÂMINA PARA SERRA MANUAL - 
Lâmina serra manual, material: aço 
rápido, quantidade dentes: 24 dentes por 
polegada, largura: 1,2" pol, comprimento: 
12" pol, características adicionais: bi-
metálica 

UND 200 10 210 
R$         

7,71 
R$          

1.619,10 

175 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W - 
Lâmpada vapor metálico, 70w, tubular, E-
27 

UND 200 2 202 
R$       

35,13 
R$          

7.096,26 

176 
LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W - 
Lâmpada fluorescente, tipo: tubular, 
potência: 20 w, tensão alimentação: 220 v 

UND 50 30 80 
R$       

10,48 
R$              

838,40 

177 
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W - 
Lâmpada fluorescente, tipo: tubular, 
potência: 40 w, tensão alimentação: 220 v 

UND 50 30 80 
R$         

9,75 
R$              

780,00 

178 
LÂMPADA LED 30W- Lâmpada do tipo 
Led, 30 W E27, bivolt 

UND 30 20 50 
R$       

35,82 
R$          

1.791,00 

179 
LÂMPADA LED 40W - Lâmpada do tipo 
Led, 40 W E27, bivolt 

UND 20 20 40 
R$       

45,63 
R$          

1.825,20 
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180 
LÂMPADA LED 60W- Lâmpada do tipo 
Led, 60 W E27, bivolt 

UND 20 20 40 
R$       

60,35 
R$          

2.414,00 

181 

LAVATÓRIO PLÁSTICO 4,8 LITROS - 
Lavatório plástico 4,8 litros, 36 x 26 cm c/ 
parafusos e buchas para fixação, na cor 
branca. 

UND 30 10 40 
R$       

34,95 
R$          

1.398,00 

182 
LAVATÓRIO SUSPENSO - Lavatório 
suspenso de louça, tamanho aproximado 
43x32,5 cm branco, sem coluna 

UND 50 10 60 
R$       

78,69 
R$          

4.721,40 

183 
LINHA DE POLIETILENO PARA 
PEDREIRO. Especificação: Linha de 
polietileno para pedreiro. rolo com 100 M. 

UND 20 2 22 
R$         

7,13 
R$              

156,86 

184 
LIXA FERRO - Lixa para Ferro, grão 100 
22,5cm x 27,5cm. 

UND 200 10 210 
R$         

3,13 
R$              

657,30 

185 
LIXA MADEIRA - Apresentação folha, 
tipo grão 100, comprimento 275 mm, 
largura 225 mm 

UND 500 10 510 
R$         

1,33 
R$              

678,30 

186 

LONA PLÁSTICA - Lona plástica, 
espessura: 200 micra, largura: 4 m, 
comprimento: 100 m, cor: preta, 
aplicação: construção civil, material: 
polietileno 

M 500 40 540 
R$         

6,55 
R$          

3.537,00 

187 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO - 
Luva com bucha de latão, cor azul, rosca 
latão, bitola de 25mm x 1/2" 

UND 100 10 110 
R$         

6,87 
R$              

755,70 

188 

LUVA DE SEGURANÇA - Luva 
confeccionada em PVC com suporte têxtil 
e malha 100% algodão; alta resistência 
química e abrasiva; Melhor aderência a 
objetos úmidos ou oleosos; Punho 46cm 

PAR 100 10 110 
R$         

8,08 
R$              

888,80 

189 
LUVA DE COURO - Luva de couro 
confeccionada em couro vacum tipo 
vaqueta do tipo 5 dedos 

PAR 100 20 120 
R$       

13,35 
R$          

1.602,00 

190 

LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA 
E PIGMENTADA - Luva segurança, 
material tricotada 4 fios algodão, tamanho 
único, aplicação proteção individual, 
características adicionais 70% algodão 
30% poliéster, modelo pigmentada PVC 
na palma . 

PAR 500 20 520 
R$         

6,70 
R$          

3.484,00 

191 
LUVA PVC 50 MM - Luva PVC soldável 
para água fria predial 50 mm 

UND 100 10 110 
R$         

3,92 
R$              

431,20 

192 
LUVAS DE CORRER PVC 1/2 - Luva de 
correr para tubo roscavel, pvc, 1/2" 

UND 100 2 102 
R$       

10,75 
R$          

1.096,50 

193 
LUVAS DE CORRER PVC 3/4 - Luva de 
correr para tubo roscavel, pvc, 3/4" 

UND 100 2 102 
R$       

12,17 
R$          

1.241,34 

194 
MADEIRITE 10MM - Matéria prima: 
madeira prensada, medindo 2,20m X 
1,10m X 10mm 

UND 100   100 
R$       

66,71 
R$          

6.671,00 

195 
MADEIRITE 15MM - Matéria prima: 
madeira prensada, medindo 2,20m X 

UND 100   100 
R$       

80,80 
R$          

8.080,00 
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1,10m X 10mm 

196 
MANGUEIRA CRISTAL EM PVC 3/4 - 
Mangueira flexível confeccionada com 
PVC cristal, diâmetro 3/4" 

M 200 2 202 
R$         

6,10 
R$          

1.232,20 

197 

MANGUEIRA JARDIM 1/2" - 
Mangueira jardim, material: pvc-traçado 
em náilon, diâmetro: 1/2 pol, espessura: 2 
mm,  comprimento: 25 m, com engate 
rosqueador 

UND 10 2 12 
R$       

64,75 
R$              

777,00 

198 

MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1" - 
Mangueira hidráulica, diâmetro interno: 1 
pol, diâmetro aproximado 2,50 mm, 
material: plástico, aplicação: irrigação. 
Rolo com 100 m 

UND 10 1 11 
R$     

216,67 
R$          

2.383,37 

199 

MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2" 
- Mangueira hidráulica, diâmetro interno: 
1/2 pol, diâmetro externo: 2,40 mm, 
material: plástico, aplicação: irrigação. 
Rolo com 100 m 

UND 10   10 
R$     

101,61 
R$          

1.016,10 

200 

MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 3/4" 
- Mangueira hidráulica, diâmetro interno: 
3/4 pol, diâmetro externo: 2,40 mm, 
material: plástico, aplicação: irrigação. 
Rolo com 100 m 

UND 5   5 
R$     

156,58 
R$              

782,90 

201 

MANGUEIRA PARA NIVEL 1/4 -  
Diâmetro externo 6,30 mm, material 
plástico, aplicação medição nível, cor 
cristal 

M 100   100 
R$       

25,75 
R$          

2.575,00 

202 
MARRETA 1 KG - Marreta oitavada, 
material de aço forjado, cabo de madeira 
envernizado, peso de 1kg. 

UND 12 1 13 
R$       

37,50 
R$              

487,50 

203 
MARRETA 5 KG - Marreta oitavada, 
material de aço forjado, cabo de madeira 
envernizado, peso de 5kg. 

UND 6 1 7 
R$     

161,00 
R$          

1.127,00 

204 

MARTELO DE CARPINTEIRO - 
Martelo com unhas, peso com cabo de 
aproximadamente 700g, profissional, com 
cabeça redonda diâmetro 29mm, 
confeccionado em liga de aço forjado e 
cabo de madeira preso por cunha ou resina 
plástica 

UND 10 2 12 
R$       

31,94 
R$              

383,28 

205 

MARTELO PARA PEDREIRO - 
Especificação: Martelo para pedreiro, 
cabeça oxidada, base quadrada, peso 
aproximado 0,680 KG 

UND 10   10 
R$       

37,50 
R$              

375,00 

206 

MÁSCARA RESPIRADORA 
SEMIFACIAL - Máscara, tipo respirador, 
tipo uso descartável/único, tipo fixação 
tiras elásticas com clipe nasal e 
hipoalérgico, características adicionais 
filtro 3micra 

UND 50 10 60 
R$         

5,12 
R$              

307,20 

207 
MASSA ADESIVA EPÓXI 
(DUREPOXI) - Embalagem com 100g 

UND 50 5 55 
R$         

7,75 
R$              

426,25 
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208 
MASSA CORRIDA ACRÍLICA LT 18L. 
- Massa corrida acrílica, lata 18 litros. 

UND 50 10 60 
R$     

113,84 
R$          

6.830,40 

209 
MASSA CORRIDA ACRÍLICA LT 3,60 
L. - Massa corrida acrílica, lata 3,6 litros. 

UND 50 10 60 
R$       

23,70 
R$          

1.422,00 

210 

MASSA CORRIDA PVA 18L - Massa 
corrida, composição básica: PVA - 
policloreto de vinila, solubilidade: água, 
aplicação: imperfeição superfície interna 
para pintura. Lata 18 litros 

UND 50 10 60 
R$       

44,64 
R$          

2.678,40 

211 
MASSEIRA PARA ARGAMASSA - 
MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 
20 LITROS 

UND 50 1 51 
R$       

17,00 
R$              

867,00 

212 
MOTOSSERRA - A Gasolina 2T, com no 
mínimo 49 CC com Sabre de no mínimo 
18 Pol. 

UND 1   1 
R$     

781,00 
R$              

781,00 

213 PÁ com cabo N° 3 UND 150 2 152 
R$       

32,56 
R$          

4.949,12 

214 PARAFUSO com Bucha de 10mm UND 700 10 710 
R$         

1,78 
R$          

1.263,80 

215 PARAFUSO com Bucha de 7mm UND 1000 10 1010 
R$         

0,64 
R$              

646,40 

216 PARAFUSO com Bucha de 8mm UND 700 10 710 
R$         

0,56 
R$              

397,60 

217 

PARALELEPÍPEDOS – Paralelepípedo 
granítico ou basáltico, medindo 
aproximadamente, 20 cm comprimento, 
15 cm altura e 15 cm largura). 

UND 20000 2000 22000 
R$         

0,82 
R$        

18.040,00 

218 
PENEIRA MALHA FINA - Material aço, 
material borda madeira, formato redondo, 
tipo malha fina, diâmetro 55 cm 

UND 20 5 25 
R$       

30,67 
R$              

766,75 

219 

PENEIRA MALHA GROSSA - Material 
aço, material borda madeira, formato 
redondo, tipo malha grossa, diâmetro 60 
cm 

UND 20 1 21 
R$       

30,60 
R$              

642,60 

220 

PIA AÇO INOX 120 CM - Pia de inox 
concretada com cuba central, acabamento 
brilho, rebaixo acentuado para evitar 
transbordamento, medida 120 x 53 x 15 
cm 

UND 20 5 25 
R$     

213,23 
R$          

5.330,75 

221 

PIA AÇO INOX 150 CM - Pia de inox 
concretada com cuba central, acabamento 
brilho, rebaixo acentuado para evitar 
transbordamento, medida 150CM, 

UND 20 5 25 
R$     

260,23 
R$          

6.505,75 

222 

PIA DE MÁRMORE 150 CM - Pia, 
material mármore, tipo sintético, 
comprimento 150 cm, com cuba em aço 
inóx 

UND 20 5 25 
R$     

523,00 
R$        

13.075,00 

223 
PICARETA com pá e ponta estreita cabo 
de madeira 90,5cm. 

UND 50 1 51 
R$       

90,60 
R$          

4.620,60 

224 
PINCEL PINTURA PREDIAL - material 
cerdas gris, tipo cabo curto, tamanho 2, 
formato retangular, material cabo madeira 

UND 100 10 110 
R$         

5,29 
R$              

581,90 
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225 
PLAFON – Plaflon, material PVC, cor: 
branca, bocal cerâmico E27, bivolt 

UND 100 20 120 
R$         

6,31 
R$              

757,20 

226 PNEU PARA CARRO DE MÃO 3.25 X 8 UND 12 2 14 
R$       

36,46 
R$              

510,44 

227 
PONTEIRA DE 12" - Ponteira, material: 
aço, comprimento: 12 pol, aplicação: 
pedreiro 

UND 20   20 
R$       

18,87 
R$              

377,40 

228 

PORTA DE MADEIRA 2,10 M x 60 CM 
- Porta de madeira, lisa com revestimento 
melamínico, medindo 2,10 m x 60 cm x 
35 mm, mogno 

UND 50 10 60 
R$     

143,48 
R$          

8.608,80 

229 

PORTA DE MADEIRA 2,10 M x 70 CM 
- Porta de madeira, lisa com revestimento 
melamínico, medindo 2,10 m x 70 cm x 
35 mm, mogno 

UND 50 10 60 
R$     

144,30 
R$          

8.658,00 

230 

PORTA DE MADEIRA 2,10 M x 80 CM 
- Porta de madeira, lisa com revestimento 
melamínico, medindo 2,10 m x 80 cm x 
35 mm, mogno 

UND 50 10 60 
R$     

154,29 
R$          

9.257,40 

231 
PREGO 1 1/2 X 13" (15 x 18 mm) - Prego 
com cabeça, corpo liso para utilização em 
construção civil 1 1/2 X 13" (15 x 18 mm) 

KG 100 2 102 
R$       

22,58 
R$          

2.303,16 

232 
PREGO 2 1/2 x 10" (18 x 27 mm) - Prego 
com cabeça, corpo liso para utilização em 
construção civil 2 1/2 x 10" (18 x 27 mm) 

KG 100 2 102 
R$       

22,32 
R$          

2.276,64 

233 
PREGO 2 X 12" (16 x 21 mm) - Prego 
com cabeça, corpo liso para utilização em 
construção civil 2 X 12" (16 x 21 mm) 

KG 100 2 102 
R$       

22,49 
R$          

2.293,98 

234 

PRUMO PARA PEDREIRO N.3 - Prumo, 
material: aço, características adicionais: 
cordão nylon e calço guia madeira, 
aplicação: verificação prumo de parede, 
500g. 

UND 20   20 
R$       

29,53 
R$              

590,60 

235 

PULVERIZADOR COSTAL 20 L - 
Pulverizador costal ideal para aplicação de 
inseticida, adubo, umidificação de plantas 
e produtos de limpeza em geral, com 
reservatório de 20 litros.  

UND 10 2 12 
R$     

238,33 
R$          

2.859,96 

236 
RALO QUADRADO - Ralo, seco, 
quadrado, branco, plástico, 100x40mm. 

UND 40 10 50 
R$         

8,53 
R$              

426,50 

237 
REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE 
20W - Reator partida para lâmpada 
fluorescente 20W 

UND 50   50 
R$       

28,50 
R$          

1.425,00 

238 
REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE 
40W - Reator partida para lâmpada 
fluorescente 40W 

UND 50   50 
R$       

30,50 
R$          

1.525,00 

239 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150x100mm 
- redução excêntrica, tipo fixação: 
soldável, aplicação: instalações esgoto, 
bitola i: 150 x 100 mm 

UND 20 5 25 
R$       

20,73 
R$              

518,25 
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240 

REFLETOR LED 50W - Super Branco 
Bivolt Material: Liga de alumínio e vidro 
Carcaça: Alumínio cor cinza ou preto 
Luminosidade: Aproximadamente 3.750 
lúmenes Angulo de abertura: 140° 
Certificação:CE Proteção IP65 ou IP66 (à 
prova d'água) garantia 1 ano 

UND 2 2 4 
R$       

89,26 
R$              

357,04 

241 

REFLETOR LED 100W - Branco Frio, 
AC 80-240V (Bivolt) Temperatura de cor: 
Branco Frio (6000K) Material: Liga de 
alumínio e vidro Carcaça: Alumínio cor 
cinza ou preto Luminosidade: 
Aproximadamente 9.000 lúmenes Angulo 
de abertura: 140° Certificação:CE 
Proteção IP65 ou IP66 (à prova d'água) 
garantia 1 ano 

UND 2 2 4 
R$     

161,15 
R$              

644,60 

242 

REFLETOR LED 200W Branco Frio, AC 
80-240V (Bivolt) Temperatura de cor: 
Branco Frio (6000K) Material: Liga de 
alumínio e vidro Carcaça: Alumínio cor 
cinza ou preto Luminosidade: 
Aproximadamente 15.000 lúmenes 
Angulo de abertura: 140° Certificação:CE 
Proteção: IP65 ou IP66 (à prova d'água) 
garantia 1ano 

UND 2   2 
R$     

215,11 
R$              

430,22 

243 

REFLETOR LED 400W Branco Frio, AC 
80-240V (Bivolt) Temperatura de cor: 
Branco Frio (6000K) Material: Liga de 
alumínio e vidro Carcaça: Alumínio cor 
cinza ou preto Luminosidade: 
Aproximadamente 30.000 lúmenes 
Angulo de abertura: 140° Certificação:CE 
Proteção: IP65 ou IP66 (à prova d'água) 
garantia 1ano 

UND 2   2 
R$     

429,00 
R$              

858,00 

244 

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 
20MM - Registro esfera, material pvc 
rígido, tipo soldável para água, bitola 20 
mm, características adicionais com anel de 
vedação em borracha, aplicação instalação 
hidráulica 

UND 24 5 29 
R$       

10,00 
R$              

290,00 

245 

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 
25MM - Registro esfera, material pvc 
rígido, tipo soldável para água, bitola 25 
mm, características adicionais com anel de 
vedação em borracha, aplicação instalação 
hidráulica 

UND 24 5 29 
R$       

14,17 
R$              

410,93 

246 

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 
32MM - Registro esfera, material pvc 
rígido, tipo soldável para água, bitola 32 
mm, características adicionais com anel de 
vedação em borracha, aplicação instalação 
hidráulica 

UND 24 5 29 
R$       

20,17 
R$              

584,93 

247 
RÉGUA DE ALUMÍNIO – Régua em 
alumínio, medindo 2 metros 

UND 10 2 12 
R$       

38,05 
R$              

456,60 
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248 
REJUNTE - Agregados minerais, 
pigmentos inorgânicos, polímeros e 
aditivos químicos não tóxicos 1kg 

KG 100 20 120 
R$         

5,95 
R$              

714,00 

249 
RELÊ FOTOELÉTRICO "NA" - Relé 
Fotoelétrico Convencional para Base 
Contato NA 

UND 30   30 
R$       

24,40 
R$              

732,00 

250 
REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - 
Kit universal para todos os modelos de 
caixa acopladas com acionamento superior 

UND 30 20 50 
R$       

94,97 
R$          

4.748,50 

251 

REPARO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA 1.1/2" - Reparo válvula 
hidráulica, material plástico, tipo fixação 
roscável, bitola 1.1/2 pol, aplicação 
válvula descarga, componentes: borracha 
e gaxetas, guarnição e mola de aço, tipo 
descarga 

UND 50 10 60 
R$       

51,73 
R$          

3.103,80 

252 
RIPA MADEIRA MISTA - Ripa, madeira 
mista. Metro 

M 2500 200 2700 
R$       

3,26 
R$          

8.802,00 

253 

ROLO PINTURA PREDIAL - Rolo para 
pintura,  material lã de carneiro, altura 10, 
material tubo plástico, comprimento 15 
cm aplicação superfície 
lisa/rugosa/acrílica e látex, completo com 
suporte/garfo de aço galvanizado. 

UND 40 20 60 
R$       

11,51 
R$              

690,60 

254 
SACO DE LIXO 100 Litros - Saco para 
lixo, reforçado, capacidade 100 litros, cor 
preta, pacote com 100 unidades. 

PCT 60   60 
R$       

31,95 
R$          

1.917,00 

255 
SACO DE LIXO 200 Litros - Saco para 
lixo, reforçado, capacidade 200 litros, cor 
preta, pacote com 100 unidades. 

PCT 60   60 
R$       

40,53 
R$          

2.431,80 

256 
SERRA COPO DIAMANTADA 100 MM 
- Serra copo 100 mm, com suporte/haste 
acoplada 

UND 12   12 
R$     

130,41 
R$          

1.564,92 

257 
SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM - 
Serra copo 100 mm, com suporte/haste 
acoplada 

UND 12   12 
R$       

74,78 
R$              

897,36 

258 

SERRA MÁRMORE 1450 W - Serra 
mármore, potência: 1.450 w, permite corte 
em ângulo até 45 graus e diâmetro do 
disco até 125 mm 

UND 1 1 2 
R$     

422,84 
R$              

845,68 

259 

SERROTE PARA MADEIRA 20" - 
Serrote carpinteiro (profissional), material 
lâmina aço carbono, material cabo 
madeira, tipo travado, comprimento 20 
pol, características adicionais 7 dentes por 
polegada. 

UND 6 2 8 
R$       

43,92 
R$              

351,36 

260 

SIFÃO SANFONADO - Sifão, material: 
polipropileno, cor: branca, tipo corpo: 
sanfonado , flexível, aplicação: lavatório e 
pia, 

UND 50 10 60 
R$         

7,45 
R$              

447,00 

261 
SOLVENTE 1 L - Solvente, aspecto 
físico: líquido, aplicação: diluição tinta. 1 

UND 500 10 510 
R$       

15,60 
R$          

7.956,00 
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litro. 

262 

START PARA FLUORESCENTE DE 
40W - Chave elétrica, tipo starter fs, 
aplicação para lâmpada flurescente com 
40w depotência 

UND 300 50 350 
R$         

1,23 
R$              

430,50 

263 

TÁBUA DE MADEIRA 20 CM x 3 M - 
Madeira construção, tipo madeira: pinus, 
formato: tábua, comprimento: 3 m, 
largura: 20 cm, espessura: 2,5 cm, 
aplicação: construção civil 

UND 500 50 550 
R$       

30,35 
R$        

16.692,50 

264 

TÁBUA DE MADEIRA 30 CM x 3 M - 
Madeira construção, tipo madeira: pinus, 
formato: tábua, comprimento: 3 m, 
largura: 30 cm, espessura: 2,5 cm, 
aplicação: construção civil 

UND 500 50 550 
R$       

42,63 
R$        

23.446,50 

265 
TALHADEIRA DE 12" - Talhadeira para 
alvenaria 12", confeccionada em aço. 

UND 20 2 22 
R$       

28,81 
R$              

633,82 

266 

TAMPÃO DE ROSCA 20 MM - Tampão 
conexão, material: pvc - cloreto de 
polivinila, tipo rosca: soldável, diâmetro: 
20 mm 

UND 100 5 105 
R$         

0,98 
R$              

102,90 

267 

TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA 25 
MM - Tê PVC, soldavel, com rosca na 
bolsa central, 90 graus, 25 mm x 3/4", 
para agua fria predial 

UND 200 5 205 
R$         

2,97 
R$              

608,85 

268 
TE PVC, SOLDAVEL 20 MM - Tê PVC, 
soldavel, 90 graus, 20 mm 

UND 100 5 105 
R$         

1,76 
R$              

184,80 

269 

TÊ DE ESGOTO 100 MM - Tê - conexão 
para tubos e canos - soldável, material: 
pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 100 
mm, características adicionais: esgoto  

UND 100 5 105 
R$       

13,22 
R$          

1.388,10 

270 

TÊ DE ESGOTO 150 MM - Tê - conexão 
para tubos e canos - soldável, material: 
pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 150 
mm, características adicionais: esgoto  

UND 100 5 105 
R$       

32,93 
R$          

3.457,65 

271 
TÊ LR MARROM 20 MM - TÊ LR 
Marrom 20 mm 

UND 200 5 205 
R$         

2,19 
R$              

448,95 

272 
TELHA CANAL - Telha tipo canal, 
dimensões aproximadas 48cm x 20cm x 
15cm 

UND 20000 1000 21000 
R$         

0,71 
R$        

14.910,00 

273 

TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 x 
0,50 m - Telha, tipo ondulada, de 
fibrocimento, medidas aproximadas: 2,44 
m compr. x 0,5 m largura x 4mm 
espessura 

UND 500 50 550 
R$       

26,91 
R$        

14.800,50 

274 

TELHA FIBROCIMENTO 1,83 x 1,10 m 
- Telha, tipo ondulada, de fibrocimento, 
medidas aproximadas: comprimento 1,83 
m x largura 1,10 m x espessura 6 mm. 

UND 500 50 550 
R$       

59,21 
R$        

32.565,50 
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275 

TESSOURA PROFISSIONAL PARA 
PODA DE ARVORES E JARDINS - 
Tesoura poda, profissional, material 
lâmina: aço carbono, material cabo: 
alumínio, características adicionais: 
empunhadura de borracha, formato: bico 
de gavião, comprimento cabo: 78 cm, 
aplicação: jardinagem 

UND 5   5 
R$     

116,67 
R$              

583,35 

276 

TIJOLO DE OITO FUROS - Tijolo 
vazado, 08 furos, para utilização na 
construção civil dimensões aproximadas 
9x19x19cm. Milheiro 

MILHEIRO 20 5 25 
R$     

650,00 
R$        

16.250,00 

277 

TIJOLO DE SEIS FUROS -  com padrão 
da ABNT de 19 cm de comprimento x 9 
cm de largura x 14 cm de altura. Com 
espessura mínima das paredes externas de 
7 mm. Milheiro 

MILHEIRO 20 5 25 
R$     

570,00 
R$        

14.250,00 

278 

TIJOLO MACIÇO - Tijolo cerâmico para 
alvenaria, maciço, em argila bem cozida, 
prensado, qualidade extra, textura 
homogenea, medindas aproximadas: 
05x10x20 cm. Milheiro 

MILHEIRO 20   20 
R$     

494,10 
R$          

9.882,00 

279 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L - 
Tinta esmalte sintético, cores diversas. 
Lata com 3,6 litros 

UND 300 20 320 
R$       

84,92 
R$        

27.174,40 

280 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 L - 
Tinta esmalte sintético, cores diversas. 
Galão com 18 litros 

UND 100 20 120 
R$     

388,34 
R$        

46.600,80 

281 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 18 L - Tinta 
acrílica, base água, cores diversas, lata 
com 18Lt 

UND 40 20 60 
R$     

138,36 
R$          

8.301,60 

282 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 3,6 L - Tinta 
acrílica, base água, cores diversas, lata 
com 3,6 Lt 

UND 200 20 220 
R$       

44,50 
R$          

9.790,00 

283 
TINTA LATEX 18 L - Tinta látex, galão 
18L 

UND 160 10 170 
R$     

119,72 
R$        

20.352,40 

284 

TOMADA DUPLA - Tomada, modelo: 
dupla (duas tomadas 2P+T), branca, 
corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 
250 v, características adicionais: completa 
(caixa, espelho e tomada) 

UND 150 10 160 
R$       

19,43 
R$          

3.108,80 

285 

TOMADA SIMPLES - Tomada, modelo: 
simples (tomada 2P+T), branca, corrente 
nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, 
características adicionais: completa (caixa, 
espelho e tomada) 

UND 300 10 310 
R$       

15,83 
R$          

4.907,30 

286 

TOMADA DUPLA SISTEMA "X - 
Tomada dupla (2p + t) , 10a 250v, 
SISTEMA "X", de sobrepor, em plastico 
isolante na cor branca, certificado pelo 
INMETRO. 

UND 50 10 60 
R$       

15,33 
R$              

919,80 
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287 

TOMADA SIMPLES SISTEMA "X - 
Tomada simples (2p + t) , 10a 250v, 
SISTEMA "X", de sobrepor, em plastico 
isolante na cor branca, certificado pelo 
INMETRO. 

UND 100 10 110 
R$       

14,12 
R$          

1.553,20 

288 

TORNEIRA ESFERA 1/2" - Torneira, 
material corpo: metal, tipo: esfera, 
diâmetro: 1/2 pol, acabamento superficial: 
latonado, aplicação: jardim 

UND 100 20 120 
R$       

17,37 
R$          

2.084,40 

289 
TORNEIRA JARDIM - Material corpo 
pvc, tipo jardim, diâmetro 1/2 pol, cor 
preta, com bico 

UND 20 10 30 
R$         

3,82 
R$              

114,60 

290 TORQUÊS -  Torquês, material corpo: 
aço forjado, tipo: alicate, tamanho: 13 pol, 

UND 10 2 12 
R$       

30,64 
R$              

367,68 

291 
TRELIÇA AÇO 8 CM -  Treliça fabricada 
em aço CA60 nervurado com 8 cm e 6 
metros 

UND 50 20 70 
R$       

76,11 
R$          

5.327,70 

292 
TRENA EMBORRACHADA 5 M - Trena 
emborrachada 5 metros, com trava 

UND 20 2 22 
R$       

14,00 
R$              

308,00 

293 
TRENA LONGA 30 M - Trena, material: 
fibra vidro, comprimento: 30 m, 
características adicionais: com manivela 

UND 5 2 7 
R$       

40,90 
R$              

286,30 

294 
TRENA LONGA 50 M - Trena, material: 
fibra vidro, comprimento: 50 m, 
características adicionais: com manivela 

UND 5 2 7 
R$       

63,07 
R$              

441,49 

295 
TRINCHA 1/2'' - Trincha 1/2" com cerdas 
extra-macias, indicada para verniz, óleo e 
esmalte com fino acabamento, 1ª linha. 

UND 200 50 250 
R$         

5,06 
R$          

1.265,00 

296 

TUBO DE CONCRETO DE 1.000 MM - 
Tubo concreto, diâmetro nominal: 1.000 
mm, comprimento: 1 m, espessura: 80 
mm, aplicação: sistema saneamento básico 

TUBO 50 10 60 
R$     

335,00 
R$        

20.100,00 

297 

TUBO DE CONCRETO DE 200 MM -  
Tubo concreto, diâmetro nominal: 200 
mm, comprimento: 1 m, espessura: 35 
mm, aplicação: sistema saneamento básico 

TUBO 200 10 210 
R$       

34,24 
R$          

7.190,40 

298 

TUBO DE CONCRETO DE 300 MM - 
Tubo concreto, diâmetro nominal: 300 
mm, comprimento: 1 m, espessura: 30 
mm, aplicação: sistema saneamento básico 

TUBO 200 10 210 
R$       

49,75 
R$        

10.447,50 

299 

TUBO DE CONCRETO DE 500 MM - 
Tubo concreto, diâmetro nominal: 500 
mm, comprimento: 1,5 m, espessura: 50 
mm,, aplicação: sistema saneamento 
básico 

TUBO 100 10 110 
R$     

141,90 
R$        

15.609,00 

300 
TUDO PVC 1/2mm - Com 6 metros, 
aplicação hidráulica 

TUBO 200 10 210 
R$       

23,00 
R$          

4.830,00 

301 
TUDO PVC 100mm - Com 6 metros, 
aplicação hidráulica 

TUBO 250 10 260 
R$     

108,60 
R$        

28.236,00 
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302 
TUDO PVC 150mm - Com 6 metros, 
aplicação hidráulica 

TUBO 100 10 110 
R$     

261,65 
R$        

28.781,50 

303 
TUDO PVC 200mm - Com 6 metros, 
aplicação hidráulica 

TUBO 80 10 90 
R$     

447,50 
R$        

40.275,00 

304 
TUDO PVC 3/4mm - Com 6 metros, 
aplicação hidráulica 

TUBO 200 10 210 
R$       

25,87 
R$          

5.432,70 

305 

TUBO PVC ESGOTO 75MM - Tubo 
plástico, material PVC, cor branca, 
diâmetro nominal 75 mm, comprimento 
6m 

UND 50 10 60 
R$       

84,60 
R$          

5.076,00 

306 

TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM - Tubo 
plástico, material PVC, cor branca, 
diâmetro nominal 20 mm, comprimento 
6m 

UND 100 10 110 
R$       

18,90 
R$          

2.079,00 

307 

TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM - Tubo 
plástico, material PVC, cor branca, 
diâmetro nominal 40 mm, comprimento 
6m 

UND 100 10 110 
R$       

48,84 
R$          

5.372,40 

308 

TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM - Tubo 
plástico, material PVC, cor branca, 
diâmetro nominal 50 mm, comprimento 
6m 

UND 100 10 110 
R$       

77,55 
R$          

8.530,50 

309 
UNIÃO DE 1" - União roscável PVC, 1 
polegada 

UND 100 10 110 
R$         

6,13 
R$              

674,30 

310 
UNIÃO DE 3/4" - União roscável PVC, 
3/4 polegada 

UND 150 10 160 
R$       

11,00 
R$          

1.760,00 

311 

UNIAO PVC SOLDAVEL 25MM - 
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto 
de polivinila, tipo: união, tipo fixação: 
soldável, aplicação: instalações prediais 
água fria, bitola: 25 mm 

UND 20 10 30 
R$       

10,32 
R$              

309,60 

312 

UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM - 
Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto 
de polivinila, tipo: união, tipo fixação: 
soldável, aplicação: instalações prediais 
água fria, bitola: 50 mm 

UND 20 10 30 
R$       

28,25 
R$              

847,50 

313 
VALVULA DE RETENÇÃO 25MM - 
Conexão hidráulica, material PVC, tipo 
válvula retenção, soldável, bitola 25 mm 

UND 15 10 25 
R$       

37,76 
R$              

944,00 

314 

VASO SANITÁRIO ACOPLADO - Vaso 
sanitário, material: cerâmica, cor: braço, 
características adicionais: acoplado com 
descarga 

UND 30 10 40 
R$     

292,00 
R$        

11.680,00 

315 
VASSOURÃO 40 CM - Vassourão de 
piaçava 40cm com Cabo de Madeira 
120cm  

UND 500 2 502 
R$       

13,47 
R$          

6.761,94 

316 
VEDA ROSCA – Veda rosca medindo 
18mm x 50m 

UND 50 5 55 
R$         

8,12 
R$              

446,60 

317 
VIGA MADEIRA 6 X 12 CM - Viga de 
madeira 6 x 12 cm, maçaranduba, 
angelim, peroba ou equivalente  

M 600 60 660 
R$       

28,90 
R$        

19.074,00 
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318 
VIGA MADEIRA 6 X 14 CM - Viga de 
madeira 6 x 14 cm, maçaranduba, 
angelim, peroba ou equivalente  

M 500   500 
R$       

41,55 
R$        

20.775,00 

319 
PEDRA MEIO FIO - Pedra de meio fio 
granítico ou basáltico, medindo 
aproximadamente 30 X 50 cm 

METRO 1000   1000 
R$       

19,00 
R$        

19.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$  1.584.686,68 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, justifica-se, considerando a 
necessidade da realização de pequenas reformas, ampliação e manutenções preventivas e corretivas 
dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Altinho e as Secretarias Municipais para garantia do 
pleno funcionamento das unidades em seus serviços essências.  
 
3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
3.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de 
fornecimento. 
 

3.2. A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser rejeitado(s) por não 
atender à(s) especificação(ões) e/ou apresentar(em) defeito(s) de fabricação, sem que isto acarrete 
qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. 
O prazo para entrega do novo produto será de até 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da 
solicitação de troca. 
 
3.3. Os produtos serão recebidos: 

 

3.3.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Altinho para efeito 
de posterior verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas neste 
Termo de Referência; 
 
3.3.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade 
dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada. 
 
3.3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. Receber os produtos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

4.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 
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4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas nos produtos fornecidos, para que sejam substituídos; 

4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

4.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 

5.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a marca e valor. 

5.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os 
produtos que não atendam as especificações e/ou apresentem defeitos de fabricação; 

5.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

5.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 18 da Portaria TC nº 
318, de 2013. 

 
7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
8. DO PAGAMENTO 

 
8.1. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto 
deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos 
requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

 
8.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 
8.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 
9. DO REAJUSTE 
 
9.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 

10.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
10.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
10.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 
 
10.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 
prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 
efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
produto ou serviço rejeitado; 
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10.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 
10.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
10.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 
a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  
 
10.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 
Edital.  
 
10.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 
prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 
 

10.5.1. Não celebrar o Contrato; 

10.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 
exigida para o certame; 

 10.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 10.5.4. Não mantiver a proposta; 

 10.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 10.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 

11. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

11.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.584.686,68 (um milhão quinhentos e oitenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). 
 
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

12.1. As despesas para esta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 
Função: 12 – Educação 
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental 
Programa: 1213 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
Ação: 2.38 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%) 
Despesa 73: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100000 – Recursos Ordinários 
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Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 25000 – SEINFRA 
Unidade Orçamentária: 25100 – SEINFRA 
Função: 15 – Urbanismo 
Sub Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 1501 – Apoio Administrativo às Ações da SEINFRA 
Ação: 2.45 – Gestão Administrativa da SEINFRA 
Despesa 101: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100000 – Recursos Ordinários 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC 
Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 
Função: 12 – Educação 
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental 
Programa: 1201 –Apoio Administrativo às Ações da SEDUTEC 
Ação: 2.142 – Gestão Administrativa da SEDUTEC 
Despesa 380: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100100 – Receitas e Transf. De Impostos – Educação – 0.1.01 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.85 – Manutenção das Atividades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU)  
Despesa 229: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02  
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.85 – Manutenção das Atividades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU)  
Despesa 230: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 301 – Atenção Básica  
Programa: 1001 – Gestão da Atenção Básica  
Ação: 2.107 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB  
Despesa 310: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02  
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Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 301 – Atenção Básica  
Programa: 1001 – Gestão da Atenção Básica  
Ação: 2.107 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB  
Despesa 311: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.108 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC  
Despesa 317: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.108 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC  
Despesa 318: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
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ANEXO II  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ARP Nº _____/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos ____ dias do mês de ________ do ano de 2021, o MUNICÍPIO DE ALTINHO, pessoa jurídica 
de Direito Público, inscrita no CNPJ n° 10.091.502/0001-29, com sede na Rua Dr. Nestor Varejão, 
n° 51, Centro, Altinho-PE, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste 
ato representado pelo seu prefeito, o Sr. Orlando José da Silva, brasileiro, casado, capaz, residente 
neste Município, portador do RG nº. 5.928.306 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 775.201.134-68 e 
de outro lado a empresa XXXXXXXXX, com sede à __________, n°____, Bairro _______ na 
cidade de _________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, doravante aqui denominada apenas 
LICITANTE, neste ato representada pelo (a) Sr.(a)___________ (*dados pessoais) firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas, nos termo da Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 
nº 10.024/2019 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Processo Licitatório nº 015/2021, 
independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes: 
 
1.0 - DO OBJETO 
 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção, 
elétricos e hidráulicos destinados às diversas secretarias do município de Altinho/PE, conforme 
especificações constantes no Anexo Único desta Ata, e na proposta vencedora da licitação em 
epígrafe, integrando o presente instrumento independentemente de transcrição. 
 
2.0 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1 – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos 
da Lei n° 8.666/1993. 
 
3.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES 
 

3.1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de 
empenho, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 

 a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de fornecimento; 

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento; 

c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 

3.1.1 - Esta Ata não obriga o Município de Altinho a firmar contratação com os fornecedores 
cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o 
fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada 
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preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
3.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da convocação;  

b) Realizar o fornecimento conforme especificações e preços registrados; 

c) Entregar os produtos solicitados no endereços indicados pela Contratante; 

d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas. 
 
4.0 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1 – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 
 
5.0 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

5.1 – Os preços registrados, a especificação e quantitativos, são os constantes no ANEXO ÚNICO 
desta Ata. 
 

5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 
com os fornecedores. 
 

5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, O Município de Altinho deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a 
redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o 
Município de Altinho poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 

5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados 
no mercado – equação econômico-financeira. 
 
6.0 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno 
direito, conforme a seguir: 
 
I) Por iniciativa da Administração: 

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8.666/1993; 

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
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II) Por iniciativa do fornecedor: 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata. 

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
considerando-se cancelado o preço registrado. 

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pelo Município de Altinho, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata. 

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao respectivo registro. 

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, O Município  de 
Altinho poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida. 
 
7.0 – DO RECEBIMENTO 
 

7.1 - O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pelo Município de Altinho, que 
procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer 
impropriedade explícita, será atestado esse recebimento; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade dos produtos 
entregues, de acordo com a proposta apresentada e a nota de empenho. 
 
7.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: administrativa, civil e 
penal do fornecedor. 

7.3 – Os produtos devem ser entregues em perfeito estado e com plena condições de uso. 
 
8.0 - DO PAGAMENTO 
 

8.1 – O Município de Altinho efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento/serviços 
objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas na 
Tesouraria. 
 
8.2 – O pagamento das faturas só será efetuado, mediante comprovação de que o fornecimento/ 
serviços foram prestados, com o devido ATESTO do servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 



 
 

49 
 

9.0 - DAS SANÇÕES 
 

9.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 

9.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
9.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
9.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 
 
9.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 
prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 
efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
produto ou serviço rejeitado; 
 
9.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 
9.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
9.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 
a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  
 
9.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar 
a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.  
 
9.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 
prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 
 

9.5.1. Não celebrar o Contrato; 

9.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 
exigida para o certame; 

 9.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 9.5.4. Não mantiver a proposta; 

 9.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
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 9.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
10.0 - DA RESCISÃO 
 

10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do 
fornecedor, assegurará ao Município de Altinho o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com 
prova de recebimento. 
 
10.2 - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, 
constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços: 
 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao Município de Altinho 

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do Município de Altinho 
 
10.3 - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida 
a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que 
o fornecedor mantenha as condições de habilitação. 
 
10.4 – O Município de Altinho é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos 
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
11.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

11.1 - 2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 
Função: 12 – Educação 
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental 
Programa: 1213 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
Ação: 2.38 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%) 
Despesa 73: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100000 – Recursos Ordinários 
 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 25000 – SEINFRA 
Unidade Orçamentária: 25100 – SEINFRA 
Função: 15 – Urbanismo 
Sub Função: 122 – Administração Geral 
Programa: 1501 – Apoio Administrativo às Ações da SEINFRA 
Ação: 2.45 – Gestão Administrativa da SEINFRA 
Despesa 101: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100000 – Recursos Ordinários 
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Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 
Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC 
Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 
Função: 12 – Educação 
Sub Função: 361 – Ensino Fundamental 
Programa: 1201 –Apoio Administrativo às Ações da SEDUTEC 
Ação: 2.142 – Gestão Administrativa da SEDUTEC 
Despesa 380: 3.3.90.39.00 – Aplicações Diretas – Pessoas Jurídicas 
Fonte de recursos: 100100 – Receitas e Transf. De Impostos – Educação – 0.1.01 
 
12.0 - DO FORO 
 
12.1. O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes desta ata de registro de preços é 
o da Comarca de Altinho/PE.  

 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, 

por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 
 

Altinho/PE, _____ de ______________ de 2021. 
 

 
  MUNICÍPIO DE ALTINHO 

Orlando José da Silva 
CONTRATANTE 

EMPRESA __________________ 
Representante .......................... 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________    ___________________________________  
CPF/MF:                                 CPF/MF:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

52 
 

 
ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2021 

 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. _____/2021, celebrada entre o 
MUNICÍPIO DE ALTINHO e a empresa Xxxxxxxxxxx, cujos preços estão a seguir registrados, 
em face da realização do Pregão Eletrônico nº. 010/2021 – Processo Licitatório nº. 015/2021. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
 VALOR 

UNIT  
 VALOR 
TOTAL  

1      

2      

3      

4      

...      

320      
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2021  

 
ARP Nº _____/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos ____ dias do mês de ________ do ano de 2021, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALTINHO, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ n° 08.470.342/0001-87, com sede na 
Rua Siqueira Campos, 286, Centro, Altinho/PE, neste ato representado pela sua ordenadora de 
despesas, a Sra. Maria Zenaide Santos de Paula Silva, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 
036.088.814- 33, residente à rua Sebastião Bernardino Vieira, Alto da Balança, 104, Caruaru/PE, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa _________________, com sede à __________, 
n°____, Bairro _______ na cidade de _________, inscrita no CNPJ sob nº ____________ doravante 
denominada apenas LICITANTE neste ato representada pelo(a) Sr.(a)___________ (*dados pessoais),  
nos termos do Edital do Processo Licitatório 015/2021 - Pregão Eletrônico nº 010/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados no Anexo Único desta Ata, com seus 
respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes, na Lei nº 10.520/2002, com 
aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de 
materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de 
Altinho/PE, Conforme especificações constantes no Anexo I do Edital e a proposta de preços 
apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o 
contrarie. 
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço 
unitário, nos termos da Lei n° 8.666/1993. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de 
empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 

 a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de fornecimento; 

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 

c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
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compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Saúde a firmar contratação com os 
fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o 
fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de 
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado 
da convocação;  

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro 
órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o 
interesse em utilizar o presente Ajuste; 

c) fornecer os produtos conforme especificação, marca e preços registrados; 

d) entregar o produto solicitado no seguinte endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho-PE, 
de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00 horas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
a  contar da solicitação pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho; 

e) substituir, em até 02 (dois) dias, contado do recebimento da solicitação de troca, o(s) produto(s) que 
vier(em) a ser(em) rejeitado(s) por não atender à especificação anexa ao Edital e/ou apresente defeito 
de fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das 
sanções  previstas na legislação vigente; 

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as 
marcas, as empresas fornecedoras são os constantes do Anexo I desta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser 
promovidas negociações com os fornecedores. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde deverá convocar o fornecedor, a 
fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 
Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde poderá liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
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Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado – equação econômico-financeira. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser 
cancelados de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I) Por iniciativa da Administração: 

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993; 

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 

II) Por iniciativa do fornecedor: 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços; 

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente 
Ata. 

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado. 

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pelo Fundo Municipal de Saúde, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata. 

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao respectivo registro. 

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal 
de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida. 
 
DO RECEBIMENTO 
 
CLÁUSULA OITAVA - O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, que 
procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer 
impropriedade explícita, será atestado esse recebimento; 
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade dos produtos 
entregues, de acordo com a proposta apresentada e a nota de empenho. 
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Parágrafo primeiro - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: 
administrativa, civil e penal do fornecedor. 

Parágrafo segundo – Os produtos devem ser entregues em perfeito estado e com plena condições de 
uso. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o 
atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura na tesouraria do 
Fundo Municipal de Saúde. 
 
DAS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 
a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem 
não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do bem ou serviço; 

b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço; 

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado ou do 
valor do serviço, por dia decorrido; 

d) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, 
entendendo-se como recusa a substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco 
dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço rejeitado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos 
anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 
Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo 
de perdas e danos cabíveis. 
 
Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do 
Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, 
deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores 
deste Edital.  
 
Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações 
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legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir: 
 
a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida 
para o certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de 
Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de 
rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 
da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços: 
 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao Fundo Municipal de Saúde. 

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do Fundo Municipal de Saúde. 
 
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, 
será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja 
afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Ao Fundo Municipal de Saúde de Altinho é reconhecido o 
direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-
se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do 
artigo 80. 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.85 – Manutenção das Atividades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU)  
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Despesa 229: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02  
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.85 – Manutenção das Atividades do Serviço Móvel de Urgência (SAMU)  
Despesa 230: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 301 – Atenção Básica  
Programa: 1001 – Gestão da Atenção Básica  
Ação: 2.107 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB  
Despesa 310: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02  
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 301 – Atenção Básica  
Programa: 1001 – Gestão da Atenção Básica  
Ação: 2.107 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB  
Despesa 311: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
Ação: 2.108 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC  
Despesa 317: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 100200 – Recursos e Transf. de Impostos – Saúde – 0.1.02 
 
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde Altinho  
Órgão Orçamentário: 30000 – Entidade Supervisionada  
Unidade Orçamentária: 30010 - Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 – Saúde  
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 1007 – Assistência de Média e Alta Complexidade  
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Ação: 2.108 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos na MAC  
Despesa 318: 3.3.90.30.00 – Aplicações Diretas – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 103800 – Recursos do SUS – 0.1.38 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas 
por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o 
foro de Altinho/PE. 
 
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias. 

 
 

Altinho, ____ de ______________ de 2021. 
 
 

 
  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Maria Zenaide Santos de Paula Silva  

CONTRATANTE 

EMPRESA __________________ 
Representante .......................... 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS:___________________________    _____________________________  
                              CPF/MF:                   CPF/MF:  
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ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2021 
 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. _____/2021, celebrada entre o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTINHO e a empresa XXXXXX, cujos preços estão a 
seguir registrados, em face da realização do Processo Licitatório nº. 015/2021 - Pregão Eletrônico nº. 
010/2021. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD MARCA 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1  
  

 
  

2  
  

 
  

3  
  

 
  

4  
  

 
  

5       
...       

320       
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 
 
 
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da  Carteira de Identidade nº _____e do 

CPF nº_____,  DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

Local, ......... de ................................ de 2021 
 
 
 

___________________________________________________ 
(empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 
 
 
 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 
artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 
 

 
Local, .....................de .....................de 2021. 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EEMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 
 
 
 
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, 
DECLARA que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 
14/12/2006. 
 

 
Local, .....................de .....................de 2021. 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
 
 


