
  

  

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

  

   

PREGÃO PRESENCIAL N° 00412022/CPLJPMFF 

Procasso Administrativo n° 005I2022ISEMAF 

Razão Social: 

CNPJ N°: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: Estado: 

E-Mail: 

Telefone: Fax: 

Celular: 

Pessoa para Contato: 

Recebemos, na sala 
convocatório da licitação acima 

Cidade/Estado: 

da Comissão Permanente de Licitação 
identificada. 

de 

- CPU cópia do instrumento 

de 2022. 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de 
retirada do Edital e entregar na Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura 
Municipal de Fernanco Falcão, localizada na Avenida Respiandes, sln° - Vila 
Respiandes - CEP 659€ 4-000 Fernando Falcão - MA. 

A não remessa co recibo exime a Comissão Permanente de Licitação - CPI- da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações ajicionais. 

GILMAR MACIEL RIBEIRO 
Pregoeiro 

  

a 
(CIS  

cpufernando Falcão 
Proc 005120225EW1AF 

Rub:_____________ 

ri 



STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ. 01.612.667/0001-08 

A Prefeitura Municipal de'amando Falcão, através do PREGOEIRO OFICIAL, designado 
pela Portaria n°. 002, de •3 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGAO, na forma PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento 
de materiais de construi, ão, acerca do que consta o Processo Administrativo n° 
005I2022ISEMAF, conform- descrito neste Edital e seus Anexos. 

A licitação reger-s-á pelas disposições da Lei Federal n° 10.520/2002, e suas 
alterações, Lei Compieme tar n° 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente 
no que couber, a Lei Fede ai n° 8.666/1 993, e demais normas regulamentares pertinentes à 
espécie. 

A sessão pública dto Pregão terá início às 9h do dia 16 de maio de 2022, na sala da 
Comissão Permanente d» Licitação da PMFF, localizada à Avenida Respiandes, sln°, Vila 
Respiandes, nesta cidad., quando serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes 
contendo a proposta come daI e documentos de habilitação. 

O EDITAL e seus anexos icarão à disposição dos interessados, onde poderão consultar ou 
adquirir gratuitamente at avés de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situado na Avenida Resplandes sino, Vila Respiandes, 
Fernando Falcão - MA, no horário de 08h às 12h, na página 
www.transparencia.fernan.ofalcao.ma.gov.br, 	ou 	através 	do 	e-mail, 
cpl.fernandofalcao@hotm': li. com. 

Não havendo exprdiente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na .ata marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriorm;nte estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro 
em contrário. 

O presente Pregão tem por objeto, a Contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção em geral para manutenção preventiva e corretiva, atendendo as 
necessidades da Prefeit rã Municipal de Fernando Falcão e suas secretarias, conforme 
especificações contidas o ANEXO 1 (TERMO DE REFERÊNCIA) deste Edital. 

1.1. O Valor Global mximo estimado para o Objeto desta Licitação é de R$ 778716,27 
(setecentos e sete ta e oito mil setecentos e dezesseis reais e vinte e sete 
centavos). 

1.2. As quantidades indicadas no Termo de Referência (ANEXO 1) são apenas 
estimativas e será so icitada de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Fernando Falcão, pod-ndo ser utilizada no todo ou em parte durante o exercício de 2022. 

2.1. Poderão particip:r deste Pregão os interessados que tenha ramo de atividade 
compatível com o obj-to licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 
à documentação e rrquisitos de classificação das propostas, constante deste Edital e 
seus Anexos. 

Fis: 
CpLlpernando Falcão 
Proc: 005 / 202g,%EMAF 

Rub: 	Ç( 
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STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MÁ 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ 01.612.66710001-08 

a) Os itens com valo 
conforme art. 48, inciso 
Lei Complementar n°  14 

b) Os quantitativos em 
cento) de cada item 
inciso III, da Lei 
Complementar n° 14 

2.1.1. São destinados 
empresa de peque 
demonstrem esta co 

XCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME), 
o porte (EPP) e microempreendedor individual (MEl), que 
dição nos termos do item 3.1 alínea "d" deste edital: 

es totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela 

/2014; 

eparado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por 
objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, 
Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei 
/2014. 

2.2. Não poderão particip r, direta ou indiretamente, desta licitação: 

a) Empresas que s encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajud cial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

b) Empresas em reg me de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e 
empresas controlad 
	

coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

e) Empresas que se presentem n a qualidade de subcontratadas; 

d) Empresas que t nham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam 
servidores públicos a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão; 

e) Empresas suspe sas de participar de licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Munieip 1 de Fernando Falcão, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
Federal n° 8.666119 3, durante o prazo da sanção aplicada; 

f) Empresas impedi as de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme 
artigo 71, da Lei Fed ral n° 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

g) Empresas decla adas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto erdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilit ção; 

h) Empresas estran eiras não autorizadas a funcionar no País; 

1) Empresas integr ntes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas 
que tenham direto es, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, ecnológicos ou humanas em comum, exceto se demonstrado que 
não agem represen ando interesse econômico em comum; 

j) Empresas enqua radas nas demais vedações estabelecidas no artigo 91, da Lei 
Federal n° 8666/1 93. 

ento deverão ser apresentados os seguintes documentos, FORA 

representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as 

rações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

ocumentos de eleições de seus administradores, no qual estejam 
eres para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

F 
CPL!Fernanda Falcão 
Froc: OO5I2O22jSEMAF 
Rub:e>' 

3.1. Para o credencia 
de qualquer envelope: 

a) Tratando-se d 
assemelhado): at 
suas eventuais ai 
em se tratando d 
acompanhado de 
expressos seus po 
tal investidura; 
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STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ. 01.612.66710001-08 

b) Tratando-se de p 
Carta Credencial (A 
lances, negociar preç 
os demais atos pertin 

b.1) Procuração p 
possuir firma rec 
documento que c 
indicados na alíne 

ocurador: instrumento: de procuração, público ou particular, ou 
EXO II), no qual constem poderes específicos para formular 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
ntes ao certame; 

r instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão 
nhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia do 
mprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os 

b.2) Instrumento d 
II) deverão, obrig 
firmados por tant 
social ou estatuto 
tange a sua repre 

procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO 
toriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser 
s responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato 
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que 
entatividade. 

e) Original e Cópia 
contenha foto do rep 

d) Declaração da li 
os requisitos legai 
pequeno porte, res 
estabelecido nos art 
e suas alterações, 
atualizada, emitida 
constante do Anexo 

da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que 
esentante (legal ou procurador) da empresa interessada (legível); 

itante, sob as penas da lei, no caso de ME e EPP, que cumpre 
para a qualificação como microempresa ou empresa de 

activamente, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido 
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, 

juntamente com a Certidão Simplificada e ou Especifica, 
ela Junta Comercial do domicilio da licitante. Conforme modelo 

"A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios 
da Lei Complementar n° 123 caracterizará o crime de que trata 
o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista no 
capitulo XIV deste EditaL" 

e) Declaração de 1eno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme 
modelo ANEXO III; 

f) A não apresenta 
DE HABILITAÇAO 
licitante participar 
10.520/02. 

ão da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
constante da alínea "e" do Item 3.1, acarretará o impedimento do 

do Pregão, conforme artigo 41, inciso VII, da Lei Federal n° 

3.2. Apresentar decaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO com 
foto/impressão colorid: da estrutura física da empresa licitante (fachada e parte interna). 
a não apresentação i plicará na INABILITAÇÃO da licitante. (A FOTO DA FACHADA DA 
EMPRESA TEM Q E ESTÁ DE FORMA NITIDA, PARA QUE POSSAMOS 
IDENTIFICAR COM LAREZA A EMPRESA) 

3.2.1. Certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente à: Cadastro 
de Licitantes 1 idôneas, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade A.ministrativa e Inelegibilidade - CNIA, Cadastro Nacional de 
Empresas Inidõ eas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
- CNEP, emitid-s no site do Tribunal de Constas da União - TCU. 

Fis: 
CPL)Fernando Falcão 
Frac: 00512022/,SEMAF 

Rub: 	Q' 
(2 	 4 



STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ. 01612.667/0001-08 

3.3. Os documentos ne 
original ou cópia previ 
CPL, (com antecedên 
órgão da Imprensa Ofici 

essários ao credenciamento deverão ser apresentados em 
mente autenticada por cartório competente ou por servidor da 
ia de 24 horas anterior a licitação), ou por publicação em 

1. 

3.4 A não apresentaçã* ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedir: o licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, 
de declarar a intenção 'e interpor recurso, enfim, de representar o licitante durante a 
sessão pública do Prego; 

3.4.1. Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 
proposta escrita, .ara efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 

3.4.2. É de exclusi 
documentos nec 
sessão. O Prego 
inclusão após a 
equipe de apoio 
solicitados pelo P 

a responsabilidade das licitantes a juntada de todos os 
ssários ao seu Credenciamento, com validade para o dia da 
iro não recebera nenhuma documentação das licitantes para 
ntrega das documentações para a análise do Pregoeiro e sua 
referente ao seu credenciamento, salvo nos casos que forem 
egoeiro 

3.5. Após o credenciam-nto, será declarada a abertura da sessão e não mais serão 
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes; 

3,6. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem 
como de um mesmo -presentante para mais de uma empresa; 

3.7. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão 
Pública realizada. 

4.1. A Proposta de Pr- çose os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
no local, dia e hora .:cima  mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, 
devidamente fechado' e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e 
frontais, em caractere- destacados, os seguintes dizeres: 

ENVEL 
PRE& 
RAZÃO 

PE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PRESENCIAL N° 00412022/CPL/PMFF 

SOCIAL DO PROPONENTE 

ENVELSPE N°02—DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PRE&O PRESENCIAL N° 00412022!CPL/PMFF 
RAzÃ. SOCIAL DO PROPONENTE 

4.2. Não será admi ida a entrega de apenas um envelope. 

4.3. Não serão co sideradas propostas apresentadas por fac-símile, via postal e 
internet. 

4.3.1. Pelo dsposto no item 4.3, só serão aceitas propostas apresentadas em 
sessão pú'lica, por portador identificável por seus documentos pessoais. 

Fis: 	 
CPLirernando Falcão 
Proc: 005I202rvtAF 

Rub:_____________ 
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STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
WPJ. 01.612.66710001-08 

	

4.4. 	Após a entreg 
HABILITAÇAO" se 
credenciados das li 

	

4.5. 	Os envelopes 
ou cópia previame 
(com antecedênci 
imprensa oficial. 

4.5.1. 	O disposto 
destacados para 
autenticar cópia d 

dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE 
á rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes 
itantes. 

everão conter, obrigatoriamente, a documentação em original 
te autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL, 
de 24 horas anterior a licitação), ou publicação em órgão da 

no item 4.5 afasta a possibilidade dos servidores da CPL 
trabalhar na sessão pública de, no dia de sua realização, 
documentos de interessados no certame. 

	

4.6. 	Não serão ac 
substituição aos do 

	

4.7. 	Os envelopes 
Conhecimento e A 
no art. 40  VII, da 
realizado o Crede 
Preços e n° 2 - Do 

itos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
umentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

everão ser entregues acompanhados da declaração de Pleno 
endimento às Exigências de Habilitação, conforme estabelecido 
ei Federal n° 10.520/2002, no modelo do anexo III, depois de 
ciamento em apartado com os envelopes n° 1 - Proposta de 

umentos de Habilitação. 

4.8. 	Os documento 
estar numerados s 

contidos nos envelopes n°. 01 e n°. 02 deverão, de preferência, 
qüencialmente e na ordem indicada neste Edital. 

5.1. A Proposta de Pr 
via em mídia eletr 
licitante, em língua 
sem emendas, ras 
todas as folhas p 
conteúdo, de apres 

ços deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sendo, 01 (uma) 
nica (pen drive) e 01 (uma) via impressa em papel timbrado da 
ortuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
ras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas 
lo representante legal da licitante proponente, com o seguinte 
ntação obrigatória: 

a. Número do Pregão razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, ax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 
contato, bem como oados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e 
conta corrente para fns de pagamento; 

Nome completo d responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e 
Carteira de Identida'e e cargo na empresa; 

Descrição detalha a do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações cons antes do Termo de Referência (ANEXO 1); 

s com indicação do preço unitário e total para cada item em 
a proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no 
arismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustáveis já 

e todas as despesas incidentes, essenciais para a entrega dos 
o, objeto deste Pregão. Sendo obrigatória a entrega da proposta de 

«entro do envelope n° 01 - Proposta de Preços sob pena de 

Fis:___________ 
cpupernando Falcão 
Proc:OO5J2VSF 

Proposta de preç 
algarismos, o total 
máximo 02 (dois) ai 
incluídos os lucros 
materiais de consu 
preços em mídia, 
DESCLASSIFICAÇ'  O.  

6 



STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ. 01.612.667/000-08 

Etft"4Sno rÃItI 

e. Prazo de validade da .roposta: não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
sessão de abertura do- Envelopes; 

f. Prazo de entrega: O przo para entrega será em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
do recebimento da arde de Fornecimento; 

f.1) O prazo de dispo ibilização do objeto poderá ser alterado desde que ocorram as 
hipóteses estabelecids no § 10  do artigo 57 da Lei Federal n°8.666/1993. 

52. Nos preços ofertados .everão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tri'utos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e prevideni árias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Pregão. 

5.2.1. A inadimplência oa licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transf:.re a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FE NANDO FALCÃO, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, 
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa .0 passiva, com a Administração Municipal. 

5.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 
considerados co o inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 
desclassificação d.: proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração 
não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora executar o objeto 
sem ônus adicionas. 

5.3. Em nenhuma hipóte-e poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita seja com 
relação a preço, paga ento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, 
alterações essas que s-rão avaliadas pelo Pregoeiro. 

5.4. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 
valor unitário ou em uado predominante da proposta que permita inferir a informação 
correta. 

5.5. Caso os prazos de alidade da proposta e/ou prazo de entrega dos produtos, sejam 
omitidos na Propost- de Preços, O Pregoeiro entenderá como sendo iguais aos 
previstos no item 5.1, espectivamente, alíneas 'e" e "f'. 

5.6. A proposta e os lanc-s verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão da clusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 
direito de pleitear qual .uer alteração, seja para mais ou para menos. 

5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsis lados ou a fundo perdido. 

5.8. Não se admitirá pr000sta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respeitivos encargos. 

5.9. Não se admitirá pr000sta que apresentar alternativa de preços. 

5,10. Os preços propostas serão fixos e irreajustáveis. 

EIS: 	  
CPL!Fernando Falcão 
Proc: 00512022ISMAF 

Rub: ri 
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5.11 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fatos suptrvenientes e aceitos pelo Pregoeiro. 

5.14.1. 	A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades 
estabelecidas no item 14 d:ste Edital. 

6.1. As licitantes, inclusiv:- às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro 
empreendedores Indivi,  ais, deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 
(uma) via, no Envelop: n° 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado 
conforme o indicado no item 4.1, observada também a norma estabelecida no item 4.5 
deste Edital, contendo • seguintes documentos referentes a: 

6.1.1. Habilitação J rídica, que será comprovada mediante a apresentação da 
seguinte document.: ção: 

a. Requerimento do E presário, no caso de Empresa Individual; 

b. Ato constitutivo, :statuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações 
devidamente registra-mo, podendo ser substituído pela última alteração consolidada 
devidamente registra.a, em se tratando de sociedades empresárias, no caso de 
sociedades por aç.es, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

c. Decreto de autoriz-ção, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no P-ís e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competene, quando a atividade assim o exigir. 

6.12. Regularidade iscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a 
apresentação dos s - guintes documentos: 

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

b) Prova de regulari. - de com a Fazenda Federal, mediante apresentação da: 
bi) Certidão Conj nta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida 
Ativa da União e Pre idenciária; 

c) Prova de regülari•.ade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
mediante a: 

c. 1) Certidão Negat va de Débitos Fiscais, e; 
c.2) Certidão Negat va de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 
c.3) Quando a prov- de regularidade de que trata a alínea "c" for comprovada mediante 
a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa 
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, 
observado o disposta no item 6.3. 

d) Prova de regulari.ade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 	, 
mediante a: 

dl) Certidão Nega iva de Débitos Fiscais, e; 
d.2) Certidão Nega iva de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

F: ao)1 
cpufernando Falcão 
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FNAtnarALco 

d.3) Quando a prova d 
a apresentação de u 
informação, caberá a 
observado o disposto 
d.4) Alvará de Licenç 
até o final do exercício 

regularidade de que trata a alínea "d" for comprovada mediante 
a única certidão, e dela não constar expressamente essa 

licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, 
o item 6.3. 

e Funcionamento referente à sede da licitante, com vigência 
e 2022; 

e) Prova de situação 
através de apresenta 

regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
ão do Certificado de Regularidade do FGTS — CRE; 

f) Prova de inexistê 
mediante a apresent 

cia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
ção da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

g) Declaração da lici 
empregado(s) men 
insalubre e de 14 (q 
conformidade com 
conforme modelo do 

ante de que não possui em seu quadro de pessoal 
r(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
atorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de 

disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, 
anexo III. 

h) Declaração de elab 
Anexo X. 

6.1.3. Qualificação 
apresentação dos s 
6.1.3.1. Balanço P 

social, já exigívei 
balancetes ou b 
empresa basead 

ração independente de proposta conforme modelo disposto no 

conômico-Financeira, que será comprovada mediante a 
guintes documentos: 
trimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 

lanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da 
nas condições seguintes: 

a) Balanço patrimon 
balanço de abe 
Administrador da 
situação financeir 
provisórios (Art.31 
patrimonial e dem 
ai) O Balanço 
apresentados co 
Junta Comercial; 

ai e demonstrações contábeis do último exercício social, ou 
ura no caso de empresa recém-constituída, assinado pelo 
mpresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a 
da empresa, vedada à substituição por balanço ou balancetes 
1). Serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço 

nstrações contábeis assim apresentados: 
de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser 
Ata de aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, registrados na 

a.2) As demais ociedades e as Firmas Individuais deverão apresentar o Balanço 
Patrimonial, assi ado pelo representante legal da empresa e por Contabilista 
legalmente habilit.;do, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em 
que o Balanço foi arquivado; 
o Cópia dos T:rmos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último 
exercício exigív-1 e apresentado na forma da lei (Lei 10.406/2002, art. 1.179), 
devidamente rtistrado no órgão competente, a saber. Registro de Empresas 
Mercantis (Junts Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), 
acompanhado 'a cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e 
a Demonstração de Resultado do Exercício, devendo ambos ser assinados por 
profissional de Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou 
sociedade em'resária (Lei 10.406/2002, art. 1.184.20), com base nos quais 
deverão ser fel .s os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação 
financeira, mol.es  da letra "b.a"; 

Eis: 	  
cPufernando Falcão 
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• Empresas com 
787/2007 da Recã 
pelo Sistema PúbI 
do Termo de Aut 
Comercial do Esta 

Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 
ta Federal do Brasil, poderão apresentar documentação emitida 
co de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada 
nticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta 
o do domicílio do licitante; 

a.3) Os índices extr (dos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por 
profissional devid mente habilitado da licitante, e ser apresentados, para 
comprovação da b a situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes 
critérios: 

O Índice de Li uidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo 
Circulante pelo P sivo Circulante): 

ILC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

• O Índice de Lii uidez Geral (corresponde ao quociente da divisão dá soma do 
Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante 
com o Exigível a ongo Prazo): 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Lonqo Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

• O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total 
pela Soma do Pasivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo): 

ISG = Ativo Total  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

• Será habilitad- a empresa que apresentar: 
1. índice de Li 'uidez Corrente - igual ou maior que 1,0; 
2. Índice de Li 'uidez Geral - igual ou maior que 1,0; 
3. Índice de 5 Ivência Geral - igual ou maior que 1,0; 

• As empresas sue apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de 
sua habilitação •everão comprovar, considerados os riscos para a administração, 
Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento), 
do valor máxi o da contratação, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta através de índices oficiais. 

• As empresas 
exercício, dever 
Balanço de abe 
imediatamente 
lei, devidamente 
Mercantis (Junt 
base nos quais 
a boa situação fi 
• As Microem 
NACIONAL no 
substituição ao 
Empresa atualiz 
Capital Social 
SIMPLES NACI 

constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio 
o apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou 
ura, acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês 
nterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da 
registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com 
everão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando 
anceira nos moldes da letra "b.3"; 
resas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES 
termos da Lei Complementar n° 123/2006, poderão apresentar em 
Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da 
do e registrado ria forma da lei, com condição de comprovação de 
xigido na licitação, desde que comprovada sua inscrição no 
NAL; 
	

é b) Certidão de R:gularidade Profissional, com a Identificação do Registro do 
profissional ressonsável pela empresa, emitida pelo Conselho Regional de 
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WALcÂr 

Contabilidade do M.ranhão, onde certifica que o profissional identificado se encontra 
em situação Regula na data de abertura da sessão. 

6.1.3.2. As Microemp esas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Micro 
empreendedor ln'ividual (MEl), que demonstrem esta condição nos termos do 
item 3.1, alínea "d", deste edital, cuja participação neste certame esteja limitada 
apenas aos itens xclusivos e cota reservada, ficam dispensadas do cumprimento 
da apresentação d: balanço patrimonial do último exercício social, a que se refere o 
item 6.1.3.1 deste 'dital. 

6.1.3.3. Certidão Ne ativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial), expe.ida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
excedente a 60 (- essenta) dias de antecedência da data de apresentação da 
proposta de preço, • uando não vier expresso o prazo de validade. 

6.1.3.2. Certidão 5 mplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de 
acordo com o art. 11  do Decreto n° 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para 
empresários e sociesades empresariais do Estado do Maranhão. (Atualizada). 

6.1.4. A Qualificação écnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 
6.1.4.1. Atestado, de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado comprovando que a licitante prestou ou está prestando serviços 
compatíveis com « objeto deste Pregão, que conste o período da prestação dos 
serviços. O atesta o deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando 
seu CNPJ e ende eço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 
administradores, orocuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa 
indicação de seu orne completo e cargolfunção. DEVIDAMENTE ACOMPANHADO 
DAS NOTAS FIS 'AIS DO FORNECEDOR DO ATESTADO. 

6.1.4.2. O Atestado de Capacidade Técnica, quando emitido por pessoa jurídica de direito 
privado, deverá ter irma reconhecida da assinatura do seu representante em cartório, 
garantindo a presu ção de veracidade quanto à assinatura aposta, a identidade dos 
firmatários e a ausê cia de uma possível ilegalidade flagrante no documento. 

6.2. É de exclusiva res onsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos 
necessários à habilita!ão, com validade para o dia da sessão. 

6.3. A documentação ap -sentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo 
administrativo e não s'rá devolvida à licitante. 

6.4. O número do Cadas ro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ indicado nos documentos 
da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que 
efetivamente vai forn-cer o objeto da presente licitação. 

6.5. As declarações e outros documentos julgados necessários ao credenciamento e 
habilitação, produzi..s pela própria licitante, deverão conter data, identificação, 
assinatura do titular d: empresa ou do seu representante legal. 

6.6. Não serão aceito "protocolos de entrega" ou 'solicitação de documentos" em 
substituição aos docu entos requeridos no presente Edital. 

6.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

=Fernando Falcão 
Proa 005/2022/REMAF 
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6.8. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

6.9. O Pregoeiro se reserv ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar ecessário. 

7.1. A, critério, do Pregoei 
antes do horário agend 

7.1.1. Declarada a abert 
proponentes. 

7.2. As licitantes deverão 
contendo os Documen 
Apoio e os representan 

o Credenciamento poderá ser iniciado até 15 (quinze) minutos 
do para a realização da sessão. 

ra da sessão pelo Pregoeiro, não serão mais admitidos novos 

entregar os Envelopes n° 1 e n° 2, sendo que o Envelope 
os de Habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de 
s credenciados das licitantes. 

7.3. Após o ordenamento 
sumária de sua cantor 
tenham apresentado p 
relativamente à de men 

das propostas na ordem crescente de preço e a verificação 
idade, serão selecionados para a fase de lances as licitantes que 
opostas em valores superiores em até 10% (dez por cento), 
r preço. 

7.4. Quando não forem id;ntificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas n' item anterior, O Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o mximo de 03 (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer 
que sejam os valores o ertados nas propostas escritas. 

7.5. Havendo empate ent 
lance, serão selecion 
realizando-se sorteio p 

e duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase 
das todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, 
ra definir a ordem de apresentação dos lances. 

7.5.1. A licitante sorte-da em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances 
em relação às dem:is empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa 
da ordem de lances 

7.6. Verificando-se divertência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão 
os últimos, independe temente de consulta à licitante. 

7.7. Será dada oportuni 
individualmente e de f 
em valores distintos e 
maior preço e as dem 
menor preço por ite 

ade às licitantes selecionados, conforme itens anteriores, para, 
rma seqüencial, apresentarem lances verbais, de forma sucessiva, 
decrescentes, a começar pela licitante detentora da proposta de 
is, em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta de 

7.8. A licitante deverá ofzrecer somente lance inferior ao último por ela ofertado. 

7.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance 
intermediário), a lici ante se retira automaticamente da sequência da fase de lances, 
sem prejuízo do dissosto no item 7.13 e 7.16 e seguintes. 

7.9. Não serão aceitos l-nces de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido primeiro. 

Fis: 206  
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esentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
itante da sequência da etapa de lances e na manutenção do 
ado, para efeito de ordenação das propostas. 

istência dos lances ofertados. 

s, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
rio de menor preço por item. 

- -. - 
:Kpan_ 	ipÃo 

7.10. A desistência em ap 
exclusão imediata da li 
último preço por ela ofe 

7.11. Não poderá haver de 

7.12. Após a fase de lano 
exclusivamente pelo crit 

7.12.1. A fase de lan es se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma 
declina do seu direi o a lance. 

7.13. Encerrada a etapa 
pequeno porte e de 
até 5% (cinco por cent 
primeira colocada, d 
classificação, uma na 
primeira colocada, visa 

competitiva, as propostas de microempresa, empresas de 
icro empreendedores individuais que se encontrarem na faixa 

acima do menor preço serão consideradas empatadas com a 
vendo estas proponentes ser convocadas na ordem de 
Ita da outra, para fazer uma única e última oferta, inferior a da 
do o desempate. 

7,13.1. Aplica-se o di-posto neste item somente no caso de a proposta inicialmente 
mais bem classifi.ada não ter sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte e icro empreendedores individuais. 

7.14. Não havendo venc:dor das cotas reservadas para ME/EPPIMEI, a que se refere o 
item 2.1.1, alínea "b" do edital, estas poderão ser adjudicadas ao vencedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, segundo a ordem de 
classificação, desde q e praticarem o preço do primeiro colocado. 

7.15. Se uma mesma emrnresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas dar-se-á pelo m;nor preço obtido entre as cotas. 

7.16. Promovido o dese 
ocorrência depois de 
preços ao valor da 
preços. 

pate a que se refere o item 7.13 ou não sendo verificada a sua 
ncerrada a etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus 
proposta da licitante vencedora para registro adicional de 

716.1. Para o regist o adicional de preços será exigido a análise da documentação de 
habilitação. 

7.16.2. A apresenta,ão de novas propostas para registro adicional de preços não 
prejudicará o res Itado do certame em relação à licitante que ofertou o menor preço. 

7.16.3. Além do prço do primeiro colocado, será registrado o preço de outro(s) 
fornecedor (es) .ara cada item. 

7.17. O registro a que 5: refere o item 7.16 tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso 
de exclusão do prime ro colocado da Ata de Registro de Preços. 

7.18. Sendo aceitável a 
envelope n° 02 con 
para verificar suas co 

proposta de menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do 
endo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, 
dições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 
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empresas de pequeno porte e micro empreendedores 
sentar toda a documentação exigida para fins de comprovação 
smo que esta apresente alguma restrição. 

RN;-'I. FI cÃo 

7.19. As microempresas, 
individuais deverão ap 
de regularidade fiscal, m 

7.19.1. Havendo algu 
trabalhista, será a 
corresponderá ao 
certame, prorrogá 
regularização da d 
de eventuais certid 

a restrição na comprovação da regularidade fiscal, social e 
segurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
omento em que a proponente for declarada vencedora do 

eis por igual período, a critério da Administração, para a 
cumentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
es negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.19.2. A não regular 
implicará na decad 
administrativa, se 
Administração co 
assegurado o ex 
empresas de pe 
Propostas estivere 

zação da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
ncia do direito de não ser preterido na hipótese de contratação 
prejuízo da sanção prevista. Neste caso, será facultado à 

vocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será 
rcício do direito de preferência às demais microempresas, 
ueno porte e micro empreendedores individuais, cujas 
no intervalo de empate previsto no item 7.13. 

7.19.3. Na hipótese 
porte e micro em 
favor da proposta 

a não contratação de microempresa, empresa de pequeno 
reendedor individual, o objeto licitado poderá ser registrado em 
riginalmente classificada em primeiro lugar. 

7.20. Se a oferta não for -ceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatÓrias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo á habilit:ção da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva licitante dec arada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 

7.21. Quando todas as p opostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, 
o Pregoeiro poderá c.nceder o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
outras propostas es oimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova 
documentação. 

722. Caso tenha ocorrid 
deverá ser protocolad 
(quarenta e oito) hor 

lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prazo de 48 

s, contado da lavratura da ata. 

7.23. Se não houver inte posição de recurso por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro 
encaminhará a licita o para homologação, logo após a apresentação da Proposta de 
Preço indicada no ite 7.22. 

7.24. Se houver interpos ção de Recurso contra atos do Pregoeiro, a homologação dar-se-á 
após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

7.25. Serão desclassifi 
a) Não atenderem às 
b) Forem omissas o 

julgamento; 
c) Com valor unitário 

preços manifesta 
ter demonstrada 

das as propostas que: 
exigências deste Edital; 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

do item superior ao limite estabelecido no Termo de Referência ou 
ente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 
ua viabilidade através de documentação que comprove que os 

Fim 	  
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custos dos insunios são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são co patíveis com a execução do objeto. 

7.26. Caso entenda que o ureço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a 
oferta, estabelecer praz' para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço, 
através de: 

a) Planilha de custos el-borada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; 
b) Contrato, ainda que :m execução, com preços semelhantes. 

7.27. A licitante que ofertr preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não 
demonstre posteriorme te sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas 
pela não manutenção d.: proposta. 

7.28. Confirmada a inexe'uibilidade o Pregoeiro poderá reabrir a licitação convocando 
sessão pública para da continuidade ao certame. 

7.26. Da reunião lavrar se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes r que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos 
componentes da Equipe d Apoio e pelos representantes presentes. 

8.1. Qualquer pessoa físi a ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o presente E'ital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 
das propostas, desde . ue protocole o pedido na sala da CPL no prazo estabelecido. 

8.2. A apresentação de i 
forma das Leis Fede 
protocolada diretame 
Resplandes, Fernand 

pugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 
ais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, devendo ser entregue e 
te na CPL, na Rua Antonio Pereira Santiago n° 420, Vila 

Falcão - MA, CEP 65.964.000. 

8.3. Acolhida à petição 
realização do certame 

8.4. Caberá ao Pregoeir 

contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.5. Extrapolado o prazo de resposta ou acolhida à petição contra o ato convocatório, será 
designada nova data 'ara a realização do certame. 

8.6. A entrega da propo-ta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
Edital, implicará na 'lena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas. 

8.7. Dos atos do Prego; iro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão 
pública manifestar, i ediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo 
registrado em Ata a s ntese das suas razões de recorrer. 

8.8. A falta de manifes ação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do 
objeto pelo Pregoeir. ao  vencedor. 

Pis: 
CPL/Fernando Falcão 
Proc: 005/2022?SEMAP 
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8.9. Caberá ao licitante jun ar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no 
prazo de 03 (três) dias, •ntados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 

a) Julgamento das Propostas; 
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 

8.10. Cientes os demais lic antes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 
concorrentes, ficam desie logo intimados a apresentarem as contra razões também em 
03 (três) dias, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, 
sendo-lhes assegurada ista imediata dos autos. 

8.11. Qualquer recurso e i pugnação contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue 
no prazo legal, na sala 'a Comissão Permanente de Licitação, terá efeito suspensivo e, 
se acolhido, invalidará a.enas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.12. Se não reconsidera sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informado, à considen ção do Senhor Secretário Municipal de Administração, que 
proferirá decisão definif a antes da homologação do procedimento. 

8.1. Depois de decididos is recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
o Senhor Secretário M nicipal de Administração e/ou Secretário Municipais, conforme o 
caso, poderá homolog:r este procedimento licitatório e determinar a contratação com a 
(s) licitante (s) vencedora (s). 

	

9.1. 	Não havendo inte posição de recursos quanto ao resultado da licitação ou após o 
seu julgamento o Pre!oeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, submetendo tal 
decisão a Prefeita Mu icipal de Fernando Falcão para homologação. 

	

9.2. 	Após a homologa ão do resultado da presente licitação, a Prefeita Municipal de 
Fernando Falcão co vocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, as-mar o Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX, 
adaptado á proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem 
prejuízo das sanções 'revistas no item 14 deste Edital. 

	

9.3. 	O prazo da convo ação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitan e vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pe a Administração. 

	

9.4. 	A recusa injustifi da da licitante vencedora em retirar assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penal dades legalmente estabelecidas. 

	

9.5. 	È facultado à Ad i inistração, quando a adjudicatária não apresentar situação regular 
no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo no prazo e nas condições 
estabelecidas, cham. r os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 
para reabertura do Pregão, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação 
das sanções prevista- neste Edital. (Artigo 63, § 20, da Lei Federal n° 8.666/1 993). 

9.5.1. Na sessão de re-bertura do Pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente, obe.ecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor. 

ta do Contrato (Anexo IX) as condições e a forma da execução do 
entos, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes 
de integrante deste Edital. 

r c210 
CpLlFornafldo Falcão 
Prov. OO5/2D22IS2MAF 
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9.7. 	O fornecedor que er a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, s acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 
25% (vinte e cinco po cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a 
manter atualizada, dur nte a execução do Contrato, toda documentação de habilitação 
exigida na licitação. 

	

9.8. 	O fornecedor dev rã entregar os materiais, rigorosamente dentro dos prazos 
estipulados no instrum nto do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal e Fundos 
Municipais, e de acord com as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como 
com as condições que onstam de sua proposta, 

	

9.9. 	O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
entrega dos materiais, mediante apresentação das notas fiscais, atestadas pelo setor 
competente do Contr tante, por meio de ordem bancária emitida em nome do 
Contratado, para créd to na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas às 
condições fixadas nest Edital e seus Anexos. 

9.9.1. Não serão efetua os quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obri ações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou 
inadimplência cont atual. 

9.10. A Contratada dev:rá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste 
Pregão, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais 
e municipais durante toda a execução do objeto. 

	

10.1. 	O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito 
bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, após assinatura do 
Termo de Recebime o Definitivo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, a 
qual será conferida e a estada pelo Secretário Municipal de Administração. 

	

10.2. 	O prazo máxmo para efetivação do pagamento será de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, após prestação dos serviços, ou em Parcela única, desde que não 
haja fator impeditivo p •vocado pela empresa. 

10.3. Não serão tfetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidaç.: o qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou 
inadimplência contrat ai, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço 
ou correção monetári 

	

10.4. 	Caso os pag - mentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 12.2., 
a Prefeitura Municipd de Fernando Falcão se obriga a pagar muita diária de 0,33% 
(trinta e três centési os por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 
10% (dez por cento), mesde que para tanto não tenha concorrido a CONTRATADA. 

11.1. 	Os materiais 
Ordem de Fornecime 
durante o exercício d 

licitados serão fornecidos conforme a Administração, através de 
to, devidamente assinada pelo responsável do Setor Competente, 
2022. 

12.1. Se o proponen 
contratual, não entr 
licitantes chamados 
seguintes penalidade 

e vencedor se recusar injustificadamente a assinar o instrumento 
gar o objeto do contrato, a sessão será retomada e os demais 
a ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às 

FIs: 	 
CpUFernando Falcão 
Proc: 005/2022J$EMAF 
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ÇFËaF4ANDO 	 

12.1.1. Impedimento 'e licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERNANDO FALC' O - MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 

12.1.2. Declaração dr inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

12.2. No caso de atra o injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste 
Pregão, a PREFEITUR MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO - MA, poderá garantida 
a prévia defesa, aplicar licitante vencedora as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência. 

12.2.2. Multa de 0,30 . (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos itens 
ou atraso na sua s bstituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o 
proposto e o estab; tecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da Orde de Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, uma ez comunicada oficialmente. 

12.2.3. Multa de 100! 
no caso de inexec 
15 (quinze) dias co 

(dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
ção total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 
ridos, contado da comunicação oficial. 

12.2.4. Suspensão emporária de participar de licitação ou contratar com a 
PREFEITURA MU ICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA, pelo prazo de até 05 
(cinco anos). 

12.2.5. Declaração 'e inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida c reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE F RNANDO FALCÃO - MA, pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo 'a sanção aplicada com base no subitem anterior. 

12.3. O licitante que 
proposta, falhar ou fr 
fizer declaração falsa 
ampla defesa, ficará i 
até cinco anos, enqu 
seja promovida a rea 

nsejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
udar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
u cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
pedido de licitar a contratar com a Administração, pelo prazo de 

nto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
ilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.4. As multas a q e se referem os subitens anteriores serão descontadas dos 
pagamentos devidos a Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da empresa, 
amigável ou judicial ente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 
sanções previstas nes e tópico. 

12.5. A aplicação da-. penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa por part- do adjudicatário, na forma da Lei. 

13.1. 	A despesa . ecorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos 
específicos, consigna. os no orçamento da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e 
Órgãos Vinculados para o exercício de 2022, em conformidade com as seguintes 
dotações orçamentári: s: 

UNIDADE 
GESTORA PROJETO ATIVIDADE CLASSIFICAÇAO 

ECONÔMICA 
FONTE DE 
RECURSO 

0203 04.22.0052.2006.0000 3.3.90.30.99 0.1.00.1001-001 001 

Fis: 02/c2' 
cpLlFernando Falcão 
Proc: OO5/2Ü2EFutAF 
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0205 12.361 0465.2031.0000 3.3.90.30.00 0.1.01.1111-001 001 

0210 12.361.0403.2066.0000 3.3.90.30.00 
0.1.05.1115-002 001 

 0.1.19.1113-002 001 

02 10 12,365.0401.2069.0000 3.3.90.30.00 
0.1.05.1115-002 001 

 
0.1.19.1113-002001 

0211 10. 122. 0200.2079. 0000 3.3.90.30.00 
0.1.02.1211-003 001 

 0.1.23.1220-003 001 
0211 10.301.0225.2122.0000 3.3.90.30.00 0.1.14.1214-003 001 

0212 08.244. 0125.2093. 0000 3.3.90.30.00 
0.1.00.1001-004 001 
0.1.29.1311-004 001 

14.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
parte integrante do Gon rato, independentemente de transcrição. 

14.1.1. As exigências 
no item 5 para a a 
de licitante, deste 
órgão interessado 

revistas no Termo de Referência e seus anexos, não elencadas 
eitabilidade de proposta de preço, e no item 6 para a habilitação 
dital, não serão levadas a efeito para fins de licitação, podendo o 
olicitar-lhes o cumprimento como condição de contratação. 

14.2. É facultado o Pr 
solicitar parecer técni 
Municipal, para esclar 
posterior de docum 
proposta/documentaçã 
da diligência promovid 

goeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou 
o de pessoa integrante ou não do quadro da Administração 
cer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
nto ou informação que deveria constar originariamente da 

Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão 

14.3. A Comissão Pe 
por razões de inte 
comprovado, pertinen 
ilegalidade, de ofício 
fundamentado. 

manente de Licitação - CPI- poderá revogar a presente licitação 
sse público, derivados de fato superveniente devidamente 

e e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
•u por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

14.4. Será observado, 
a) A anulação do pr 

direito do contrat 
no cumprimento 

b) b) A nulidade do 
equivalente, ress 

e) No caso de desf 
ampla defesa. 

ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 
cedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
do de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado 
o contrato; 
rocedirnento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento 
Ivado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; 
zimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

14.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apre-entados em qualquer fase da licitação. 

14.6. As proponente 
propostas e o MUNI 
responsável por ess 
processo licitatório. 

assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
IPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA, não será, em nenhum caso, 
s custos, independentemente da condução ou do resultado do 

Fis: 
cpuFernando Falcão 
Proc: 00512022JEMAF 
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14.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indeniz-ção, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e 
alteradas as condições 'o presente Edital. 

14.8. Não havendo exptdiente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame n: data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subs-quente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja co unicação do Pregoeiro em contrário. 

14.9. No caso de alt 
recebimento das propo 
reaberto, exceto quand 
propostas e os docume 

ração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
tas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

tos de habilitação. 

14.10. 	As normas 
ampliação da disputa, r 
que não comprometam 
a segurança da contrat 

disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
speitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e 
ção. 

1411. Aos casos omssos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 
Federal n° 10.520/200', a Lei Federal n° 8.666/93, e demais normais pertinentes a 
matéria. 

14.12. A abertura dos 
realizada em sessão 
que deverá obrigatoria 
Apoio, por profission 
Pregão, seja com rei 
representantes das lici 

nvelopes Proposta e Documentação de Habilitação será sempre 
ública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, 

ente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de 
is que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste 
ção às propostas ou à documentação, caso houver, e pelos 

antes presentes. 

14.13. Se não houve 
Documentação de li 
puderem ser concluí 
imediato, os motivos 
ser convocada posteri 

tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e 
bilitação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não 
os e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 
erão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a 
rmente. 

14.13.1. 	Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo 
Pregoeiro e 'elos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em 
poder da Com ssão e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada 
para prossegui ento dos trabalhos. 

14.14. O resultado d-sta licitação será comunicado em sessão pública ou mediante 
publicação na lmprerv.a Oficial. 

contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 
da no endereço da Comissão Permanente de Licitação, até 10 
a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos 

14.15. Os envelopes 
disposição para retir 
(dez) dias úteis após 
pela CPL. 

14.16. Na contagem 
inclui-se o dia do ve 
de expediente na Co 

dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
imento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 
issão Permanente de Licitação. 

Fis: 
CpLlFernando Falcão 
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14.17. As eventuais aterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 
disponibilizados na sedr da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Antônio Pereira Santi.go n° 420, Vila Respiandes, Fernando Falcão - MA, CEP 
65.964.000. 
14.18. São partes integr ntes deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO 1— Termo d Referência; 

ANEXO II - Modelo a Carta Credencial; 

ANEXO III - Model de Declaração de Cumprimento dos Requisitas de Habilitação; 

ANEXO IV - Declar ção de Inexistência de fatos impeditivos da habilitação; 

ANEXO V - Declar ção de Pessoa Jurídica; 

ANEXO VI - Model Carta Proposta; 

ANEXO VII - DecI ração de enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte; 

ANEXO VIII— Minu a do Contrato Administrativo, 

ANEXO IX - Ter o de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho. 

ANEXO X - Decla ção de Localização e Funcionamento (com fatos). 

ANEXO XI - Decla ação de elaboração independente de proposta 

Fernando Falcão - MA, 02 de maio de 2022. 

RMA IELRIB 
Pregoeiro 

FIs: c2IÇ 
CPLjFernando Falcão 
Fíoc: 00512022/SE F 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente Termo 

fornecimento de ma 
corretiva, atendendo 
suas secretarias. 

e Referência tem como objeto a contratação de empresa para 
eriais de construção em geral para manutenção preventiva e 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. A prefeitura Munici 

garantir o bom des 
Assim, torna-se im 
Referência, visand 
administrativas, co 
desenvolvidas por e 

ai de Fernando Falcão vem intensificando seus esforços para 
mpenho no cumprimento de suas funções e responsabilidades. 
rescindível a aquisição dos referidos materiais deste Termo de 

à manutenção e o bom funcionamento das unidades, 
vista de garantir o regular desempenho das atividades 

ta, no âmbito da administração pública. 

3. ENQUADRAMENTO EGAL: 
3.1. Regido pelas dispo-ições da Lei Federal n° 10.520/2002, Regido pela Lei Federal n° 

10.52012002, e sua alterações, da Lei Complementar n° 123/2006, e suas alterações, 
aplicando subsidiar amente no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993, e demais 
normas regulament.; res pertinentes á espécie. 

4. MODALIDADE DE LI ITAÇÃO: 
4.1. Licitação na modal dade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM. 

S. PERFIL DA INSTITUÇÃO CONTRATADA: 
5.1. A instituição a ser ontratada para o fornecimento do objeto deverá preencher os 

requisitos e as nor as nacionais que regulamentam os serviços conforme a natureza 
da atividade, apre -ntando documentação que comprove experiência e estrutura 
adequada ao desen olvimento dos serviços contratado. 

6. DA PLANILHA DE D 
6.1. PLANILHA DE DE 

deste Temo de Re 
6.2. PLANILHA DE Q 

Temo de Referênc  

SCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS. 
CRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS: ANEXO 1- A, 

erência; 
ANTITATIVOS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1 - A, deste 

a. 

7. DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUISITANTES: 

Fis: 
cpLjFernando Falcão 
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7.1. Secretaria Municipal 
7.2. Manutenção do Dese 
73. Fundo de Desenvolvi 
7.4. Fundo Municipal de 5 
7.5. Manutenção e Funcio 
7.6. Fundo Municipal de 

e Administração e Finanças de Fernando Falcão; 
volvimento do Ensino - MDE; 
ento da Educação Básica - FUNDEB de Fernando Falcão; 
úde de Fernando Falcão - FMS; 
amento de Outros Programas da Atenção Básica; 

ssistência Social de Fernando Falcão - FMAS. 

8. DA ESTIMATIVA DE P EÇO: 
8.1. O valor global estimdo com base na coleta de preços, para aquisição dos objetos 

especificados neste ermo de Referência é de R$ 778.716,27 (setecentos e setenta 
e oito mil setecento.. e dezesseis reais e vinte e sete centavos). 

8.2. O quantitativo inform:do é mera estimativa de consumo, para o exercício financeiro de 
2022, e será realiz-.a de acordo com as necessidades do Município de Fernando 
Falcão, sendo obje o de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente 
fornecidos. 

9. FONTE DE RECURS 
9.1. Para o pagamento 

recursos oriundos 
Municipal de Saúd 
Municipal de Dese 
Funcionamento de 
Assistência Social r 

5 
das despesas decorrentes deste processo serão utilizados os 
as Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Fundo 

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE e Fundo 
volvimento da Educação Básica - FUNDEB, Manutenção e 
outros programas da Atenção Básica, Fundo Municipal de 

quisitantes deste processo. 

10. DO CONTROLE E A 
10.1. Durante a vigênci 

exceto nas hipôtes 
na alínea "d" do in 
praticados no merc 

10.2. Os preços registr 
no mercado, rnant 
constante da prop 
contrato. 

10.3. Caso o preço 
CONTRATANTE 5 

preço registrado, d 

ERAÇÃO DE PREÇOS: 
do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, 

s, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista 
iso II do art. 65 da Lei n°. 8.666/93 ou de redução dos preços 
do; 
dos que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados 
do-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
sta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do 

gistrado seja superior à média dos preços de mercado, o 
licitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do 
forma a adequá-lo ao mercado. 

11. DOS PRAZOS DE GENCIA: 
11.1. DA EXECUÇÃO: a data limite para início do fornecimento será depois de emitida a 

autorização pelo sete  competente da administração municipal; 
11.2. DA VIGÊNCIA: • Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o dia 

31 de dezembro de 2022, condicionada a sua eficácia à publicação no Diário Oficial, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/93 e alterações. 

12. DO FORNECIMENT 
12.1. Os produtos defi 

imperfeições e outr 
12.2. Os produtos ent 

e na proposta do a 

DO OBJETO: 
idos neste Termo deverão ser de 10  qualidade, livres de impurezas, 
s vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade; 
gues em desacordos com o especificado no Termo de Referência 

judicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme n 
cpurernando Falcão 
Prcc: 0051202 	F 
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caso, obrigando-se a contratada a substituí-los no prazo estipulado pela Prefeitura 
Municipal, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega; 

123. A entrega dos mattriais relacionados neste TERMO DE REFERENCIA se dará de 
acordo com a necess.ade da Contratante, de .forma parcelada, dentro do prazo de 
vigência do contrato, ediante emissão de Ordem para Fornecimento. 

12.4. Toda prorrogação do prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e 
previamente autoriza.a pela Autoridade Competente, devendo a solicitação ser 
encaminhada á Superi tendência Administrativa até 05 (cinco) dias antes. 

12.5. É da inteira respon.abilidade da empresa Adjudicatária, no momento da entrega, o 
Ônus com descarrega ento dos produtos; 

12.6. Ressalvados vícios ocultos que só possam ser detectados quando do efetivo uso, os 
materiais rejeitados n, recebimento provisório, devem ser devolvidos e substituídos por 
outros, sem ônus para a Contratante. 

12.7. Os materiais, que êm características singulares, e que exigem, por sua natureza, 
garantia fornecida pela fabricante, terão o início da contagem de sua garantia a partir da 
efetiva entrega do proa uto. 

12.8. Os materiais deve atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos 
mínimos de qualidade utilidade, resistência e segurança. 

13. DA GARANTIA: 
13.1. A contratada deve c garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer prejuízo 

aos Órgãos Participa tes decorrente de sua licitação; 
13.2. Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATANTE a garantia da qualidade 

mínima dos produtos -ntregues, sob pena das sanções cabíveis. 

14. DAS OBRIGAÇÕES 'A CONTRATANTE: 
14.1. Prestar as infor cções e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 
14.2. Receber os prod tos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecioas no Edital; 
14.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada fornecer fora das 

especificações do Ed tal; 
14.4. Comunicar à CO TRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 

responsável pelo rec:-bimento dos produtos fornecidos; 
14.5. Fiscalizar a execu, ão do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 
14.6. Efetuar o pagamnto da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus 

anexos, inclusive, no contrato; 
14.7. Notificar, por es.rito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução de objeto, fixando prazo para a sua correção. 

15. DAS OBRIGAÇÕES 'A CONTRATADA: 
15.1. Fornecer o objeto licitado, conforme especificações deste Termo de Referência e em 

consonância com a «roposta de preços; 
15.2. Manter, durante buda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas a condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
15.3. Providenciar a i ediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pelo CONTRATANT 
15.4. Arcar com even uais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
15.5. Assumir total reponsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

funcionários venha a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando 
da execução do co rato; 

Eis:  °9, f  
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15.6. O fornecimento de erá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência do 
contrato, nos Estabel-cimentos da CONTRATADA, mediante a apresentação de 
"Requisição", "Ordem •u Autorização de Fornecimento"; 

15.7. As exigências e a - uação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e excl siva da licitante vencedora no que concerne à execução do 
objeto contratado; 

15.8. Substituir no prazo 'e 24 horas, qualquer produto que não atenda às especificações 
técnicas exigidas nest: TERMO DE REFERENCIA; 

15.9. Manter durante tod. a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as ondições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da 
licitação; 

15.10. Entregar os produos objeto deste Termo de Referência, independentemente de 
quaisquer contratemoos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus 
concorrentes, de form contínua, durante todos os dias da semana. 

16. DAS PENALIDADES 
16.1. Pelo descumprim 

celebrado, serão apli 
parcial do fornecimen 
ri0  10.520/2002, e n 
seguintes sanções ad 

OMINISTRATIVAS: 
nto de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser 
adas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou 

o dos equipamentos as penalidades previstas no artigo 7° da Lei 
s artigos 86 e 87 da Lei n°  8.666/93, aplicando-se ainda as 
inistrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

17. CONDIÇÕES E PRAZ'S DE PAGAMENTO: 
17.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superiora 30 (trinta) 

dias, contados a pa ir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação, mediante 
apresentação de No c Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de 
direito; 

17.2. O Contratado d-vera manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade co 	as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualifi ção exigidas na licitação, devendo esta demonstrar tal situação 
em todos os seus peoidos de pagamentos por meio da seguinte documentação: 

a) Certidão Negat va de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 
b) Certidão Negatva de débito, dívida ativa da Receita Estadual; 
c) Certidão Regul:ridade do FGTS - CRF; 
d) Certidão Negatva de Débitos Trabalhista - CNDT; 
e) Outros que sej.m necessários para a realização do certame. 

17.3. A Nota Fiscal q e for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 
retificação e reapresr ntação. 

17.4. Nesta hipótese, • prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapres:ntação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

ANEXO 1-A 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID VALOR 
UNJT 

VALOR 
TOTAL 

1 "Te" de esgoto de 100 mm 170 UNID 15,33 2.606, 
2 'Te' de esgoto de lOOmni x 50mm. 170 UNID 18,47 3.139, 
3 "Te" de esgoto de 40 mm. 170 UNID 2,70 459, 
4 "Te' de esgoto de 50 mm. 170 UNID 8,75 1.487, 

F 
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5 "Te" de PVC hidráulico de 20 	m. 170 UNID 1,18 201,17 

6 "Te" de PVC hidráulico de 25 	m. 170 UNID 1,49 252,45 

7 "Te" de PVC hidráulico de 32 	m. 170 UNID 5,43 923,67 

8 Adaptador soldável com anel 'ara caixa d'água. 20mm. 170 UNID 13,50 2.295,00 

9 Adaptador soldável com anel .ara caixa d'água. 25mm. 170 UNID 15,50 2.635,00 

10 Adaptador soldável com anel cara caixa d'água. 32mm. 170 UNID 20,46 3.477,63 

11 Adaptador soldável com anel «ara caixa d'água. 40mm. 170 UNID 22,43 3.813,67 

12 Assento com tampa para vaso sanitário. Cor branca. 160 UNID 36,50 5.840,00 

13 
Bóia 	para caixa d'água, c/ perca defixagao, haste de 

aluminio em torno de 200 m 	e balão plástico chato. 
50 UNID 19,47 973,33 

14 
Broca - Broca para concreto c norma DIN 8039, ponta de 

Widia 8,Omm. 
80 UNID 10,57 845,33 

15 
Broca para concreto c/ norm. DIN 8039, ponta de Widia 

10,Omm 
80 UNID 17,47 1397,33 

16 
Broca para concreto c/ norm. DIN 8039, ponta de Wldia 

6,Omm. 
80 UNID 9,73 778,67 

17 
Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 25mm x 20 

MM. 
80 UNO 1,00 80,00 

18 
Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 32mm x 25 

MM. 
80 UNID 1,27 101,33 

19 
Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 40mm x 32 

mm. 
80 UNID 3,87 309,33 

20 
Bucha de redução hidráulico PVC soldável curta SOmm x 40 

mm. 
80 UNID 7,43 594,6; 

21 

Cadeado 45 mm. Fabricado ;m aço ABNT 1010/1020 - aço 

inoxidável - latao - Zamac 5. 	orma: NBR15271. NIvel de 

seguranca 2. 

70 UNID 33,93 2.375,3 

22 
Caixa d'agua capacidade 10*0 litros, em polietileno, com 

tampa. 
25 UNID 453,00 11.325,01 

23 
Caixa d'agua capacidade 2090 litros, em polietileno, com 

tampa. 
25 UNID 1.070,67 26.765,6 

24 
Caixa d'agua capacidade Somo litros, em polietileno, com 

tampa. 
15 UNID 2.822,67 42.340,0 

25 Cal virgem sacos de 05 kg 580 UNID 10,67 6.186,6 

26 Cano PVC esgoto 100 mm, larra c/ 6 metros. 130 UNID 107,23 13.940,3 

27 Cano PVC esgoto 40mm, ba ra c/ 6 metros. 130 UNID 47,50 6.175,C 

28 Cano PVC esgoto 50 mm, b. rra c/ 6 metros. 75 UNID 70,27 5.270,C 

29 
Cano INC hidráulico 20 mm barra c/ 6 metros.Norma NBR 
5648. 

700 UNID 21,43 15.003, 

30 
Cano PVC hidráulico 25 m 	, barra c/6 metros. Norma NBR 
5648. 

460 UNID 30,33 13.953, 

31 
Cano PVC hidráulico 40 m 	, barra c/ 5 metros. Norma NBR 

5648. 
300 UNID 84,63 25.390,1  

32 Tap PVC 20 mm. 590 UNID 1,18 698, 
33 Tap PVC 25 mm. 590 UNID 1,42 835, 
34 Tap INC 32 mm. 590 UNID 2,12 1.248, 
35 Tap PVC 40 mm. 590 UNID 3,82 2.251, 
36 Cimento cola (argamassa) ;aco de 10kg. 540 SACO 9,17 4.950, 
37 Cimento CP II, saca de 50 	:. 570 CACO 37,00 21.090, 

	

Fis: 	  
CpuFernando Falcão 
Proc: OOSJ2O22JSEMAF 

	

Rub: 	V 
26 



STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ. 01.612.66710001-08 

38 

Cola - adesivo plástico para PV / para agua fria. Composigao 

quimica: Resina de PVC, solve tes aromaticos e cetonas. 

Validade mínima de 1 ano. Tutos de 75 gramas. 

480 UNID 7,70 3.696,00 

39 

Cola Epóxi em massa. Compos ço: Resina epóxi, cargas 

minerais, endurecedor, polia 	ida minerais. Embalagens de 

100 gramas. Prazo de validad- de no minimo 1 ano a partir da 

data de entrega. 

160 UNID 13,00 2.080,00 

40 
Colher de pedreiro de 8" com 	aste curvada e cabo de 

madeira. 
70 UNID 26,00 1.820,00 

41 
Conjunto interruptor interno 01 tecla e tomada Padrao ABNT 

NBR 14.136; c/ tampa e paraf' sos. Cor branca. 
100 UNID 17,17 1.716,67 

42 
Conjunto interruptor interno 01 tecla. Padrão ABNT NBR 

14.136; c/ tampa e parafusos. Cor branca. 
130 UNID 9,17 1.191,67 

43 Curva - Curva 90° de eletro d to 100 UNID 6,43 643,33 

44 
Desempenadeira em plástico 'iso, nas dimensões de 12cm x 

22cm, com cabo. 
75 UNID 10,50 787,50 

45 
Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 18cm x 

30cm, com cabo. 
65 UNID 13,70 890,50 

46 
Disco de corte para ferro e ao, com duas telas de reforço. 

Dimensões: 12 x 1 x 1/8 
40 UNID 20,43 817,33 

47 Disco de corte para metal. Di 	ensões; 300 x 3,2 x 19mm. 65 UNID 27,63 1.796,17 

48 Disco diamantado para cerá 	ica 65 UNID 32,00 2.080,OC 

49 Engate flexível 40 cm p/caixa de descarga. 80 UNID 7,23 578,6; 

50 Engate flexível 40 cm, com n pel, p/caixa de descarga. 80 UNID 8,74 699,4; 

51 
Fechadura externa completa p1  porta de ferro; 130mm x 

40mm x 13mm, distancia de broca 21mm, de medio trafego, 

acabamento cromo/inox. N'rma NBR 14913. 

100 UNID 71,67 7.166,6: 

52 

Fechadura externa complet. p1  porta de madeira; 122mm x 

61mm x 14mm, eixo 53mm, distancia de broca 40mm, de 

medio trafego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 

100 UNID 88,00 8.800,01 

53 Ferro 4.2 ( para estribos), co struço civil. Barra 12 metros. 90 UNID 22,33 2.010,0 

54 Ferro 5/16" para construção civil. Barra 12 metros. 90 UNID 64,23 5.781,0 

55 
Ferro redondo para constru 	o civil, 3/8, barras com 12 

metros 
90 BARRA 89,47 8.052,0 

56 Fio elétrico flexível 1,Smm. 1000 METRO 1,97 1.966,6 

57 Fio elétrico flexível 2,Smm. 900 METRO 2,95 2.655,C 

58 Fio elétrico flexível 4,Omm. 900 METRO 5,10 4.590,C 

59 
Fita isolante anti-chama c / esistência mínima de 600 volts, 

cor preta. Dimensoes; 19m 	x 20m x 0,l3mm 
280 UNID 1083 3033 

60 Fita métrica (trena) de 5 m;tros, c/ mola de retorno e trava. 40 UNID 22,37 894,( 

61 Fixador para cal (bisnagas se 150 ml). 350 UNID 1,97 688, 
62 Arame liso galvanizado 1kg 1,2mm. 120 KG 41,67 5.000,( 

63 Haste de alumínio completa de 1/2" x40 cm p1  chuveiro 150 UNID 24,42 3.662, 

64 Joelho de 450  em PVC, co 	100 mm, para esgoto. 337 UNID 12,70 4.279, 
65 Joelho de 45° em PVC, co 	40 mm, para esgoto. 337 UNID 3,40 1.145,: 
66 Joelho de 45° em PVC, co 	50 mm, para esgoto. 330 UNID 4,43 1.463, 

67 Joelho de 45° hidráulico so dável PVC 20 mm. 335 UNID 1,75 585, 

68 Joelho de 450  hidráulico so dável PVC 25 mm. 335 UNID 2,90 971, 
69 Joelho de 45° hidráulico sodável PVC 32 mm. 335 UNID 4,58 1.535, 
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70 Joelho de 45° hidráulico soldá ei PVC 40 mm. 335 UNID 5,83 1.954,17 

71 Joelho de 90° em PVC, com 109mm, para esgoto. 335 UNID 8,73 2.925,67 

72 Joelho de 90° em PVC, com 401mm, para esgoto. 335 UNID 2,92 977,08 

73 Joelho de 90° em PVC, com 501mm, para esgoto. 335 UNID 4,43 1.485,17 

74 Joelho de 90° em PVC, hidrául co 20 mm 	1/2" 335 UNID 1,47 491,33 

75 Joelho de 900  em PVC, hidrául co 25x 1/2" 335 UNID 3,90 1.306,50 

76 Joelho de 90° em PVC, hidrául co 25 x 3/4" 335 UNID 2,92 977,08 

77 Joelho de 90° hidráulico soldável PVC 20 mm. 335 UNIU 1,73 580,67 

78 Joelho de 90° hidráulico soidá,el PVC 25 mm. 335 UNIU 2,23 748,17 

79 Joelho de 900  hidráulico soidáiel PVC 32 mm. 335 UNIU 2,73 915,67 

80 Joelho de 90° hidraulico soidaeI PVC 40 mm. 335 UNIU 6,43 2.155,17 

81 Joelho esgoto PVC 40mm x 4E graus. 330 UNIU 2,92 962,50 

82 Lâmpada fluorescente de 20 Watts. 320 UNIU 24,33 7.786,67 

83 Lâmpada fluorescente de 40 \Vatts. 300 UNIU 48,67 14.600,00 

84 
Lâmpada Alumina de Tungstênio. 

lapiseira) 

SOOWatts 220V.(Tipo 
40 UNID 76,87 3.074,67 

85 Luva hidráulica de correr em VC 20 mm. 70 UNIU 15,67 1.096,67 

86 Luva hidráulica de correr em 3VC 25 mm. 70 UNIU 19,47 1.362,67 

87 Luva hidráulica de correr em ?VC 32 mm. 45 UNIU 22,43 1.009,50 

88 Luva hidráulica em PVC dei 2". 135 UNIU 1,23 166,5.0 

89 Luva hidráulica em PVC de 20 x 1/2. 135 UNIU 1,23 166,50 

90 Luva hidráulica em PVC de 25 x 1/2". 135 UNIU 1,75 236,2 

91 Luva hidráulica soldável em FVC 20 mm. 135 UNIU 1,25 168,7 

92 Luva hidráulica soldável em PVC 25 mm. 135 UNID 1,49 200,4 

93 Luva hidráulica soldável em PVC 40 mm. 135 UNID 3,90 526,5( 

94 Luva hidráulica soldável em PVC 50 mm. 135 UNID 5,03 679,5( 

95 Mangueira Cristal, de nível 5116" 220 METRO 3,10 682,0( 

96 Mangueira de jardim meia polegada 250 METRO 3,23 808,4: 

97 Mangueira preta em polietileno 2mm de espessura. .394,E

98 

880 METRO 7,27 6.394,6- 

98 1,4 mm de espessura. 1000 METRO 3,80 3.800,0' Mangueira preta em poIietiIno", 

99 
Massa corrida. Galao de 181 tros. 

de proxima a data de fabric gao). 

(Data de entrega proxima a 
100 UNIU 6633 

' 
6 633 3 

• 

100 Parafuso para fixação deva o sanitário 260 UNID 3,40 884,0 

101 
Parafuso para telha de amianto. 

Acompanhando arruela e b 

5/16" x llOmm. 

rracha de vedação. 
1600 UNIU 175 27978 

102 Pedra brita n° 1 120 m3 242,50 29.100,0 

103 Pedra brita n°2 120 m3 242,50 29.100,0 

104 Pincel 1/2" 65 UNID 2,92 189,E 
105 Pincel 1" 65 UNID 4,47 290,5 

106 Pincel 2" 65 UNIU 5,83 379, 
107 Pincel 4" 65 UNIU 15,57 1.011, 

108 
Piso cerâmico 45cm x 45cm, 
instituição. 

PI-4. Cor a ser definida pela 
800 m2 40,27 32.213,: 

109 Prego 12 x 12 60 KG 26,33 1.580) 
110 Prego 16x24. 60 KG 22,77 1.365, 
111 Prego 17 x 27. 60 KG 22,77 1.365, 

112 Prego 18x30. 60 KG 23,83 1.430, 
113 Prego 19 x 39 60 KG 23,83 1.430, 
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114 Prego 21x45 60 KG 23,83 1.430,00 

115 Prumo de aplicação em constrição civil, com 0,5 kg. 10 UNID 34,17 341,67 

116 
Reator bivolt eletrônico para 

conformidade com as normas 

lâmpada fluorescente 2 x 40, em 

(NBR n'14417 e 14418). 
140 UNID 70,33 9.846,67 

117 
Reator bi volt eletrônico 2x20, 

normas (NBR n'14417 e 14418). 

em conformidade com as 
140 UNIU 79,83 11.176,57 

116 Registro de esfera VS, compacto soldável, 20 mm. 90 UNID 11,83 1.065,00 

119 Registro de esfera VS, compacto soldável, 25mm. 90 UNID 10,50 945,00 

120 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 1/2". 90 UNID 53,33 4.800,00 

121 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 3/4". 90 UNID 73,83 6.645,00 

122 

Rejunte para cerâmicas, pisos 

externas, para juntas de 2 a 

Embalagens de 1kg. Cor a combinar. 

proxima a data de entrega. 

e azulejos. Áreas internas e 

1] mm. Secagem rapida 24 horas. 

Data de fabricacao 
180 KG 3,90 702,00 

123 Rolo para pintura, material de espuma, 10cm. 140 UNIU 5,83 816,67 

124 Rolo para pintura, material de espuma, 5cm. 140 UNIU 4,85 679,00 

125 Rolo para pintura, material Ia, 23cm. 100 UNID 13,60 1.360,00 

126 
Sifão extensivo para pia com 

saldas, 38,40,48 e 50. 

entrada 	1/4  e 1.1/2" e 
150 UNID 11,63 1.745,00 

127 Telha cerâmica tipo canal 40920 UNID 1,27 51.832,00 

128 
Telha de cimento amianto, nas 
Comprimento 2,13m e largura 

dimensões: Espessura, Gmm 

de 1,10m. 
550 UNID 87,33 48.033,3E 

129 
Telha de Cimento Amianto. Dimensões: 

Comprimento 2,44m; Largura 

Espessura 6mm; 

1,10m 
550 UNIU 102,00 56.100,0( 

130 
Tijolo 6 furos de Primeira qualidade 

cmm x 8,5 cm. 

minimas; 21,5cm x 13 
40 MILHEIRO 632,83 25.313,3 

131 Tomada externa Padrão ABNT NBR 14.136. 100 UNIU 8,67 866,6- 

132 
Tomada interna. Padrão ABNT 

parafusos. Cor branca. 

NBR 14.136. c/ tampa e 
200 UNIU 8,83 1.766,6 

133 
Torneira plástica p/jardim, /'. 
para mangueira. 

Acompanhar "bico" adaptador 
400 UNID 3,77 1.506,6 

134 
Trincha para pintura em cal. 

com  cabo. 

Dimensões; 165 x 57 x 60mm, 
150 UNIU 7,17 1.075,0 

135 União de PVCsoldável, 20mm. 40 UNIU 7,17 286,E 

136 União de PVCsoldável, 25mm. 40 UNIU 8,17 326,€ 

137 
Válvula para pia inox completa, 

plástica, corpo e peneira em 

4'. 

com adaptador de saída, base 

inox, 3". corpo e peneira em inox, 30 UNIU 27,17 815,0 

136 Válvula para tanque plástico (completa), em PVC, 1". 40 UNIU 4,85 194,( 

139 Enxada com cabo 80 UNIU 73,83 5.906,E 

140 Pá de bico com cabo 80 UNID 52,10 4.168,1 
141 Espátula de aço flexival 90 UNID 7,70 693» 
142 Facão ponta reta 18" 90 UNIU 49,33 4.440) 
143 Dobradiça galvanizada 3 peças para porta 100 UNIU 22,37 2.236, 

144 Balde de construção de 101. 100 UNIU 13,60 1.360, 
145 Coluna de ferro 3/86mts 60 UNIU 173,00 10.380, 
146 Coluna de ferro 1/4 Bmts 60 UNIU 84,67 5.080, 
147 Coluna de ferro 5/16 Smts 60 UNIU 112,33 6.740, 
148 Tinta acrílica para pintura interna, cores variadas, galão de 201 60 UNIU 155,33 9.320, 

Fis:  23 
cpurernanclo Falcão 
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149 	Tinta acrílica para pintura extena, cores variadas, galão de 201 	40 	UNID 	238,33 	9.533,33 

150 
	

Esmalte sintético cores variads, galão 3,6 lts 
	

70 
	

UNID 
	

87,00 
	

6.090,00 
TOTAL 
	

R$ 778.716,27 

ANEXO II - A 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA: 
SECRETARIA MUNICIPAI4 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QLJANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mm 30 UNID 

2 "Te" de esgoto de lOm' SOmm. 30 UNID 

3 "Te" de esgoto de 40 mm. 30 UNID 

4 "Te" de esgoto de 50 mm. 30 UNID 

5 "Te" de PVC hidráulico de '0 mm. 30 UNID 

6 "Te" de PVC hidráulico de '5 mm. 30 UNID 

7 "Te" de PVC hidráulico de :2 mm. 30 UNID 

8 Adaptador soldável com a ei para caixa d'água. 20mm. 30 UNID 

9 Adaptador soldável com a ei para caixa d'água. 25mm. 30 UNID 

LO Adaptador soldável com a ei para caixa d'água. 32mm. 30 UNID 
11 Adaptador soldável com . nel para caixa d'água. 40mm. 30 UNID 

12 Assento com tampa para 	aso sanitário. Cor branca. 30 UNID 

13 
Bóia 	para caixa d'água, c/ porca de fixagao, haste de aluminio em torno de 200 
mm e balão plástico chato. 

8 UNID 

14 15 UNID Broca - Broca para coricr- o c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 

15 Broca para concreto c/ n' rma DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 15 UNID 

16 Broca para concreto c/ no rma DIN 8039, ponta de Widia 6,Omm. 15 UNID 

17 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 15 UNID 

18 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 15 UNID 

19 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 15 UNID 

20 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta SOmm x 40 mm. 15 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabrica 'o em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - iatao - Zamac 
5. Norma: NBR15271. NI eI de segurança 2. 

15 UNID 

22 Caixa d'agua capacidade 1000 litros, em polietilerio, com tampa. 4 UNID 
23 Caixa d'agua capacidade r000 litros, em polietiieno, com tampa. 4 UNID 
24 Caixa d'agua capacidade 5000 litros, em poretileno, com tampa. 3 UNID 
25 Cai virgem sacos de 05 k 100 UNID 
26 Cano PVC esgoto 100 m 	, barra c/ 6 metros. 25 UNID 
27 Cano PVC esgoto 40mm, barra c/ 6 metros. 25 UNID 
28 Cano PVC esgoto 50 mm barra c/ 6 metros. 12 UNID 
29 Cano PVC hidráulico 20 	m, barra c/ 6 rnetros.Norma NBR 5648. 100 UNID 
30 Cano PVC hidráulico 25 	m, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 70 UNID 

31 Cano PVC hidráulico 40 	m, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 50 UNID 
32 Tap PVC 2Omm. 90 UNID 
33 Tap PVC 25mm. 100 UNID 
34 Tap PVC 32mm. 100 UNID 
35 Tap PVC 4Omm. 100 UNID 
36 Cimento cola (argamas 	) saco de 10kg. 90 SACO 
37 Cimento CP li, saca de 	• kg. 90 CACO 
38 Cola - adesivo plástico 'ara PVC, para agua fria. Composigao quimica: Resina de PVC, 80 UNID 
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solventes arornaticos e cetonas. Validade mínima de 1 ano. Tubos de 75 gramas. 

39 

Cola Epóxi em massa. Composição: 

poliamida minerais. Embalagens 

ano a partir da data de entrega. 

Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 

de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 25 UNID 

40 Colher de pedreiro de 8" com haste curvada e cabo de madeira. 10 UNID 

41 
Conjunto interruptor interno 

e parafusos. Cor branca. 

01 tecla e tomada Padrao ABNT NBR 14.136; c/ tampa 
15 UNID 

42 
Conjunto interruptor interno 

parafusos. Cor branca. 

01 tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 
20 UNID 

43 Curva - Curva 90° de eletro duto 15 UNID 

44 Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 15 UNID 

45 Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo. 10 UNID 

46 
Disco de corte para ferro e 

1/8", 

ago, com duas telas de reforço. Dimensões: 12' x 1" x 
8 UNID 

47 Disco de corte para metal. Dimensões; 300 x 3,2 x 19mm. 10 UNID 

48 Disco diamantado para cie âmica 10 UNID 

49 Engate flexível 40 cm p/ca xa de descarga. 15 UNID 

50 Engate flexível 40 cm, co 	nipel, p/caixa de descarga. 15 UNID 

51 
Fechadura externa compkta p/ porta de ferro; 130mm x40mm x l3mm, distancia 

de broca 21mm, de media trafego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 
15 UNID 

52 

Fechadura externa compk ta p1  porta de madeira; 122nim x 61mm x 14mm, eixo 

53mm, distancia de broc.. 40mm, de medio trafego, acabamento cromo/inox. 

Norma NBR 14913. 

15 UNID 

53 Ferro 4.2 (para estribos), construção civil. Barra 12 metros. 14 UNID 

54 Ferro 5/16" para construtão civil. Barra 12 metros. 14 UNID 

55 Ferro redondo para cons'ruçâo civil, 3/8, barras com 12 metros 14 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,Sm 	. 190 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,5m 	. 160 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,Om 	. 160 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama ' / resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimensoes; 

19mm x 20m x 0,13mm 
40 UNID 

60 Fita métrica (trena) de 5 	etros, c/ mola de retorno e trava. 6 UNID 

61 Fixador para cal (bisnaga. de 150 ml). 50 UNID 

62 Arame liso galvanizado 	kg 1,2mm. 20 KG 

63 Haste de alumínio comp eta de 1/2" x40 cm p/ chuveiro 25 UNID 

64 Joelho de 45° em PVC, com 100 mm, para esgoto. 50 UNID 

65 Joelho de 450  em PVC, com 40 mm, para esgoto. 50 UNID 

66 Joelho de 450  em PVC, c»m 50 mm, para esgoto. 50 UNID 

67 Joelho de 45° hidráulico soldável PVC 20 mm. 50 UNID 

68 Joelho de 45° hidráulico soldável PVC 25 mm. 50 UNID 

69 Joelho de 450  hidráulico soldável PVC 32 mm. 50 UNID 

70 Joelho de 45° hidráulico soldável PVC 40 mm. 50 UNID 
71 Joelho de 900  em PVC, 	.m 100 mm, para esgoto. 50 UNID 
72 Joelho de 90° em PVC, 	.m 40 mm, para esgoto. 50 UNID 
73 Joelho de 90° em PVC, tom 50 mm, para esgoto. 50 UNID 
74 Joelho de 90° em PVC, 	idráulico 20 mmx 1/2" 50 UNID 
75 Joelho de 900  em PVC, 	idráulico 25 x 1/2" 50 UNID 
76 Joelho de 90° em PVC, 	idráulico 25 x 3/4' 50 UNID 

Fis: 
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77 Joelho de 900  hidráulico so . ável PVC 20 mm. 50 UNID 

78 Joelho de 90° hidráulico so . ável PVC 25 mm. 50 UNID 

79 Joelho de 90° hidráulico so dável PVC 32 mm. 50 UNID 

80 Joelho de 90° hidraulico 5° davel PVC 40 mm. 50 UNID 

81 Joelho esgoto PVC 40mm x 45 graus. 50 UNID 

82 Lâmpada fluorescente de O Watts. 50 UNID 

83 Lâmpada fluorescente de '0 Watts. 50 UNID 

84 Lâmpada Alumina deTung.tênio. SOOWatts 220V4Tipo lapiseira) 6 UNID 

85 Luva hidráulica de correr e 	PVC 20 mm. 10 UNID 

86 Luva hidráulica de correr e 	PVC 25 mm. 10 UNID 

87 Luva hidráulica de correr e 	PVC 32 mm. 8 UNID 

88 Luva hidráulica em PVC de 1/2". 20 UNID 

89 Luva hidráulica em PVC de 20 x 1/2". 20 UNID 

90 Luva hidráulica em PVC de 25 x 1/2'. 20 UNID 

91 Luva hidráulica soldável e PVC 20 mm. 20 UNID 

92 Luva hidráulica soldável e PVC 25 mm. 20 UNID 

93 Luva hidráulica soldável e PVC 40 mm. 20 UNID 

94 Luva hidráulica soldável e PVC 50 mm. 20 UNID 

95 Mangueira Cristal, de nívl 5/16" 40 METRO 

96 Mangueira de jardim mel. polegada 46 METRO 

97 Arame liso galvanizado 1 1,2mm. 150 METRO 

98 Mangueira preta em poliatileno", 1,4 mm de espessura. 150 METRO 

99 
Massa corrida. Galao de 
fabricagao). 

8 litros. (Data de entrega proxima a de proxima a data de 
15 UNID 

100 Parafuso para fixação de aso sanitário 40 UNID 

101 
Parafuso para telha de a 
de vedação. 

janto. 5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 
300 UNO 

102 Pedra brita n°1 20 m3 

103 Pedra brita n° 2 20 m3 

104 Pincel 1/2" 10 UNID 

105 Pincel 1" 10 UNID 

106 Pincel 2" 10 UNID 

107 Pincel 4" 10 UNID 

108 Piso cerâmico 45cm x 45 m, PI-4. Cor a ser definida pela instituição. 120 m2 

109 Prego 12x12 10 KG 
110 Prego 16x24. 10 KG 
111 Prego 17x27. 10 KG 

112 Prego 18x30. 10 KG 
113 Prego 19x39 10 KG 

114 Prego 21x45 10 KG 
115 Prumo de aplicação em onstrução civil, com 0,5 kg. 2 UNID 

116 
Reator bivolt eletrônico 'ara 
normas (NBR n°14417 e 14418). 

lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 
20 UNO 

117 
Reator bi volt eletrônica 2x20, 
14418). 

em conformidade com as normas (NBR n°14417 e 
20 UNID 

118 Registro de esfera VS, compacto soldável, 20 mm. 15 UNID 
119 Registro de esfera VS, compacto soldável, 25mm. 15 UNID 
120 Registro de esfera, hidr.' ulico, em metal, rosca de 1/2". 15 UNID 

Fis: 	  
CpLlFernando Falcão 
Proc: 0O5t2O22/MAF 

Rub:_______________ 
32 

   

    



  

 

STADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
omissão Permanente de Licitação - CPL 
NRJ. 01.612.667/0001-08 

 

   

121 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 3/4 15 UNID 

122 

Rejunte para cerâmicas, pi os e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 

a 10 mm. Secagem rapida 	4 horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 

fabricacao proxima a data «e entrega. 

30 KG 

123 Rolo para pintura, material de espuma, 10cm. 20 UNIU 

124 Rolo para pintura, material de espuma, 5cm. 20 UNID 

125 Rolo para pintura, materia Ia, 23cm. 15 UNID 

126 Sifão extensivo para pia co 	entrada 	1/4" e 1.1/2" e saldas, 38,40,48 e 50. 25 UNIU 

127 Telha cerâmica tipo canal 6920 UNIU 

128 
Telha de cimento amianto nas dimensões: Espessura, 6mm Comprimento 2,13m e 
largura de 1,10m. 

100 UNIU 

129 
Telha de Cimento Amiant.. Dimensões: Espessura 6mm ; Comprimento 2,44m; 
Largura 1,10m 

100 UNIU 

130 Tijolo 6 furos de Primeira 'ualidade minimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 6 MILHEIRO 

131 Tomada externa Padrão A:NT NBR 14.136. 15 UNIU 

132 Tomada interna. Padrão 1 :NT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 40 UNIU 

133 Torneira plástica p/jardim /". Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 60 UNIU 

134 Trincha para pintura em c- 1. Dimensões; 165 x 57 x GOmm, com cabo. 25 UNIU 

135 União de PVC soldável, 20 	m. 6 UNIU 

136 União de PVC soldável, 25 	m. 6 UNIU 

137 
Válvula para pia inox com. teta, com adaptador de saída, base plástica, corpo e 
peneira em inox, 3". corp» e peneira em inox, 4". 

5 UNID 

138 Válvula para tanque plást co (completa), em PVC, 1". 6 UNIU 

139 Enxada com cabo 15 UNIU 

140 Pá de bico com cabo 15 UNIU 

141 Espátula de aço flexival 15 UNIU 

142 Facão ponta reta 18" 15 UNIU 

143 Dobradiça galvanizada 3 peças para porta 20 UNID 

144 Balde de construção de 10. 20 UNIU 

145 Coluna de ferro 3/8 6mt 10 UNID 
146 Coluna de ferro 1/4 6mt 10 UNIU 

147 Coluna de ferro 5/16 6m$s 10 UNIU 

148 Tinta acrílica para pintur4 interna, cores variadas, galão de 201 10 UNID 

149 Tinta acrílica para pintur 	externa, cores variadas, galão de 201 6 UNIU 
150 Esmalte sintético cores vriadas, galão 3,6 lts 10 UNID 

MANUTENÇÃO DO DE$NVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mm. 30 UNID 

2 "Te" de esgoto de lOOmm x SOmm. 30 UNIU 
3 "Te" de esgoto de 40 mn. 30 UNID 
4 "Te" de esgoto de 50 mn. 30 UNID 

5 "Te" de PVC hidráulico de 20 mm. 30 UNIU 
6 "Te" de PVC hidráulico de 25 mm. 30 UNIU 
7 "Te" de PVC hidráulico ce 32 mm. 30 UNIU 
8 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 20mm. 30 UNIU 
9 Adaptador soldável cor anel para caixa d'água. 25mm. - 30 UNID 

10 Adaptador soldável con anel para caixa d'água. 32mm. 30 UNID 
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11 Adaptador soidável coma 1 para caixa d'água. 40mm. 30 UNID 

12 Assento com tampa para v so sanitário. Cor branca. 25 UNIU 

13 
Bóia 	para caixa d'água, 

mm e balâo plástico chato. 

porca de fixagao, haste de alumínio em torno de 200 
8 UNID 

14 Broca - Broca para concret c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 15 UNID 

15 Broca para concreto c/nor a DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 15 UNID 

16 Broca para concreto c/ nor a DIN 8039, ponta de Widia 6,0mm. 15 UNID 

17 Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 15 UNID 

18 Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 15 UNID 

19 Bucha de redução hidráulio, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 15 UNID 

20 Bucha de redução hidráulio, PVC soldável curta SOmm x40 mm. 15 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabricado 

5. Norma: NBR15271. Nlvl 

em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - latao - Zamac 

de seguranca 2. 
10 UNID 

22 Caixa d'agua capacidade 1300 litros, em polietileno, com tampa. 4 UNID 

23 Caixa d'agua capacidade 2J00 litros, em polietileno, com tampa. 4 UNID 

24 Caixa d'agua capacidade 5300 litros, em polietileno, com tampa. 3 UNIU 

25 Cal virgem sacos de 05 kg 100 UNID 

26 Cano PVC esgoto 100 mm barra c/ 6 metros. 20 UNID 

27 Cano PVC esgoto 40mm, tarra c/ 6 metros. 20 UNID 

28 Cano PVC esgoto 50 mm, jarra c/ 6 metros. 12 UNID 

29 Cano PVC hidráulico 20 mm, barra c/ 6 metros.Norma NBR 5648. 100 UNIU 

30 Cano PVC hidráulico 25 mm, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 70 UNIU 

31 Cano PVC hidráulico 40 mm, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 45 UNIU 

32 Tap PVC 2Omm. 90 UNID 

33 Tap PVC 2Smm. 90 UNID 

34 Tap PVC 32mm. 90 UNID 

35 Tap PVC 4Omm. 90 UNID 

36 Cimento cola (argamassa saco de 10kg. 90 SACO 

37 Cimento CP II, saca de 50 kg. 90 CACO 

38 
Cola - adesivo plástico para 

solventes aromaticos e cetonas. 

PVC, para agua fria. Composigao quimica: Resina de PVC, 

Validade minima de 1 ano. Tubos de 75 gramas. 
70 UNID 

39 

Cola Epóxi em massa. Composição: 

poliamida minerais. Emb-alagens 

ano a partir da data de e itrega. 

Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 

de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 25 UNID 

40 Colher de pedreiro de 8" com haste curvada e cabo de madeira. 10 UNIU 

41 
Conjunto interruptor interno 

e parafusos. Cor branca. 

01 tecia e tomada Padrao ABNT NBR 14.136; c/ tampa 
15 UNIU 

42 
Conjunto interruptor interno 

parafusos. Cor branca. 

01 tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 
20 UNIU 

43 Curva - Curva 90° de eletro duto 15 UNIU 

44 Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 10 UNIU 

45 Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo. 10 UNIU 

46 
Disco de corte para ferrc 

1/8". 
e ago, com duas telas de reforço. Dimensões: 12" xl" x 

6 UNIU 

47 Disco de corte para metal. Dimensões; 300 x 3,2 x lgmm. 10 UNID 

48 Disco diamantado para cerâmica 10 UNIU 

49 Engate flexível 40 cm p/:aixa de descarga. 10 UNIU 
50 Engate flexível 40 cm, cim nipel, p/caixa de descarga. 10 UNID 

Pa: O2 
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a p1 porta de ferro; 130mm x 40mm x 13mm, distancia 
rafego, acabamento cromojinox. Norma NBR 14913. 

is UNID 

52 

Fechadura externa comple 

53mm, distancia de broca 
Norma NBR 14913. 

a p1  porta de madeira; 122mm x 61mm x 14mm, eixo 
Omm, de media trafego, acabamento cromo/inox. 15 UNID 

53 Ferro 4.2 ( para estribos), ..nstruço civil. Barra 12 metros. 14 UNIU 

54 Ferro 5/16" para construç-o civil. Barra 12 metros. 14 UNID 

55 Ferro redondo para constr ção civil, 3/8, barras com 12 metros 14 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,5mm 150 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,Smm 130 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,Ümm 130 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama c 
19mm x 20m x 0,13mm 

resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimensoes; 
40 UNID 

60 Fita métrica (trena) de 5 etros, c/ mola de retorno e trava. 6 UNID 

61 Fixador para cal (bisnagas 'e 150 ml). 50 UNID 

62 Arame liso galvanizado 1k: 1,2mm. 20 KG 

63 Haste de alumínio comple a de 1/2" x 40 em p/ chuveiro 25 UNID 

64 Joelho de 45° em PVC, co 100 mm, para esgoto. 50 UNID 

65 Joelho de 45° em PVC, co 40 mm, para esgoto. 50 UNIU 

66 Joelho de 450  em PVC, co 50 mm, para esgoto. 50 UNIU 

67 Joelho de 45° hidráulico s.ldável PVC 20 mm. 50 UNID 

68 Joelho de 45° hidráulico s.ldável PVC 25 mm. 50 UNID 

69 Joelho de 450  hidráulico s.Idável PVC 32 mm. 50 UNID 

70 Joelho de 45° hidráulico s.ldável PVC 40 mm. 50 UNID 

71 Joelho de 90° em PVC, co 100 mm, para esgoto. 50 UNID 

72 Joelho de 90° em PVC, co 40 mm, para esgoto. 50 UNID 

73 Joelho de 90° em PVC, co 50 mm, para esgoto. 50 UNID 

74 Joelho de 900  em PVC, hi' ráulico 20 mm 	1/2" 50 UNID 

75 Joelho de 90° em PVC, hiiráulico 25 x 1/2" 50 UNID 

76 Joelho de 90° em PVC, hi.ráulico 25 x 3/4" 55 UNID 

77 Joelho de 90° hidráulico oldável PVC 20 mm. 55 UNIU 

78 Joelho de 90° hidráulico oldável PVC 25 mm. 55 UNIU 

79 Joelho de 90° hidráulico .oldável PVC 32 mm. 55 UNID 

80 Joelho de 90° hidraulico .oldavel PVC 40 mm. 55 UNIU 

81 Joelho esgoto PVC4Om x45 graus. 55 UNIU 

82 Lâmpada fluorescente d 20 Watts. 55 UNID 

83 Lâmpada fluorescente d. 40 Watts. 50 UNID 

84 Lâmpada Alumina de Tu gstênio. 500Watts 220V.(Tipo lapiseira) 6 UNID 

85 Luva hidráulica de corre em PVC 20 mm. 10 UNID 

86 Luva hidráulica de corre em PVC 25 mm. 10 UNID 

87 Luva hidráulica de corre em PVC 32 mm. 6 UNID 

88 Luva hidráulica em PVC •e 1/2". 20 UNIU 

89 Luva hidráulica em PVC 'e 20 x 1/2". 20 UNIU 

90 Luva hidráulica em PVC 'e 25 x 1/2". 20 UNID 

91 Luva hidráulica soldável em PVC 20 mm. 20 UNID 

92 Luva hidráulica soldável em PVC 25 mm. 20 UNIU 

93 Luva hidráulica soldável em PVC 40 mm. 20 UNID 

94 Luva hidráulica soldáve em PVC 50 mm. 20 UNID 
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95 Mangueira Cristal, de nível 5/16" 40 METRO 

96 Mangueira de jardim meia jolegada 40 METRO 

97 Mangueira preta em poliet leno 2mm de espessura. 130 METRO 

98 Mangueira preta em poliet leno", 1,4 mm de espessura. 150 METRO 

99 
Massa corrida. Galao de 1 
fa b ricagao). 

litros. (Data de entrega proxima a de proxima a data de 
15 UNIU 

100 Parafuso para fixação de v so sanitário 40 UNID 

101 
Parafuso para telha de ami.nto. 
de vedação. 

5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 
230 UNID 

102 Pedra brita n° 1 20 m3 

103 Pedra brita n°2 20 ni3 

104 Pincel 1/2" 10 UNIU 

105 Pincel 1" 10 UNID 

106 Pincel 2" 10 UNIU 

107 Pincel 4" 10 UNID 

108 Piso cerâmico 45cm x 45c ai, PI-4. Cor a ser definida pela instituição. 120 m2 

109 Prego 12x12 10 KG 

110 Prego 16x24. 10 KG 

111 Prego l7x27. 10 KG 

112 Prego 18x30. 10 KG 

113 Prego l9x39 10 KG 

114 Prego 2lx45 10 KG 

115 Prumo de aplicação em construção civil, com 0,5 kg. 1 UNIU 

116 
Reator bivolt eletrônico para 
normas (NBR n014417 e 14418). 

lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 
20 UNIU 

117 
Reator bi volt eletrônico 1x20, 
14-418). 

em conformidade com as normas (NBR n°14417 e 
20 UNIU 

118 Registro de esfera VS, compacto soldável, 20 mm. 15 UNIU 

119 Registro de esfera VS, compacto soldável, 25mm. 15 UNIU 

120 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 1/2". 15 UNID 

121 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 3/4 ". 15 UNIU 

122 
Rejunte para cerâmicas, risos  
a 10 mm. Secagem rapid. 
fabricacao proxima a dat: 

e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 
24 horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 
de entrega. 

30 KG 

123 Rolo para pintura, mater ai de espuma, 10cm. 30 UNIU 
124 Rolo para pintura, mater ai de espuma, 5cm. 30 UNIU 

125 Rolo para pintura, mate ial Ia, 23cm. 15 UNIU 

126 Sifão extensivo para pia om entrada 	1/4" e 1.1/2" e saldas, 38,40,48 e 50. 25 UNIU 
127 Telha cerâmica tipo can.i 6000 UNIU 

128 
Telha de cimento amian o, 
largura de 1,10m. 

nas dimensões: Espessura, 6mm Comprimento 2,13m e 
80 UNID 

129 
Telha de Cimento Amia to. 
Largura 1,10rn 

Dimensões: Espessura Gmm; Comprimento 2,44m; 
80 UNIU 

130 Tijolo 6 furos de Primeir: qualidade minimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 6 MILHEIRO 
131 Tomada externa Padrão ABNT NBR 14.136. 15 UNIU 
132 Tomada interna. Padrão ABNT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 35 UNIU 

133 Torneira plástica p/jardi , /". Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 60 UNID 
134 Trincha para pintura e 	cal. Dimensões; 165 x 57 x SOmm, com cabo. 25 UNID 
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135 União de PVC soldável, 20mm. 6 UNID 

136 União de PVC soldável, 25mm. 6 UNID 

137 
Válvula para pia inox comp 
peneira em inox, 3". corpo 

eta, com adaptador de saída, base plástica, corpo e 
e peneira em inox, 4". 

UNID 

138 Válvula para tanque plástico (completa), em PVC, 1". 6 UNID 

139 Enxada com cabo 15 UNIU 

140 Pá de bico com cabo 15 UNID 

141 Espátula de aço flexival 15 UNID 

142 Facão ponta reta 18" 15 UNIU 

143 Dobradiça galvanizada 3 peças para porta 10 UNIU 

144 Balde de construção de 10 15 UNID 

145 Coluna de ferro 3/8 6mts 10 UNID 

146 Coluna de ferro 1/4 6mts 10 UNID 

147 Coluna de ferro 5/16 6mts 10 UNID 

148 Tinta acrílica para pintura nterna, cores variadas, galão de 201 10 UNID 

149 Tinta acrílica para pintura externa, cores variadas, galão de 201 6 UNID 

150 Esmalte sintético cores vaiadas, galão 3,6 lts 10 UNID 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENS. FUNDAMENTAL. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mm. 30 UNIU 

2 "Te" de esgoto de lOOmm x 50mm. 30 UNID 

3 "Te" de esgoto de 40 mm. 30 UNID 

4 Te' de esgoto de 50 mm. 30 UNID 

5 "Te" de PVC hidráulico de 20 mm. 30 UNIU 

6 "Te" de PVC hidráulico de 25 mm. 30 UNID 

7 "Te" de PVC hidráulico de 32 mm. 30 UNIU 

8 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 20mm. 30 UNID 

9 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 25mm. 30 UNID 

10 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 32mm. 30 UNID 

11 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 40mm. 30 UNID 

12 Assento com tampa para vaso sanitário. Cor branca. 30 UNIU 

13 
Bóia 	para caixa d'água, 
mm e balão plástico chato. 

c/ porca de fixagao, haste de alumínio em torno de 200 
8 UNIU 

14 Broca - Broca para concreto c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 12 UNID 

15 Broca para concreto c/ rorma DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 12 UNID 

16 Broca para concreto c/ norma DIN 8039, ponta de Wldia 6,Omm. 12 UNID 

17 Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 12 UNID 

18 Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 12 UNID 

19 Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 12 UNID 

20 Bucha de redução hidráulico, PVC soldável curta SOmm x 40 mm. 12 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabricado 
S. Norma: NBR15271. N 

em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - latao - Zamac 
vel de seguranca 2. 

10 UNIU 

22 Caixa d'agua capacidade 1000 litros, em polietileno, com tampa. 4 UNID 

23 Caixa d'agua capacidade 2000 litros, em polietileno, com tampa. 4 UNID 

24 Caixa d'agua capacidade 5000 litros, em polietileno, com tampa. 2 UNID 

25 Cal virgem sacos de OS kg 100 UNIU 

26 Cano PVC esgoto 100 rrm, barra c/ 6 metros. 25 UNID 
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27 Cano PVC esgoto 40mm, barra c/ 6 metros. 25 UNID 

28 Cano PVC esgoto 50 mm, barra c/ 6 metros. 15 UNID 

29 Cano PVC hidráulico 20 m 	,barra c/ 6 metros.Norma NBR 5648. 100 UNID 

30 Cano PVC hidráulico 25 m 	,barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 75 UNID 

31 Cano PVC hidráulico 40 m 	,barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 45 UNID 

32 Tap PVC 2Omm. 90 UNID 

33 Tap PVC 25 mm. 90 UNID 

34 Tap PVC 32mm. 90 UNID 

35 Tap PVC 4Omm. 90 UNID 

36 Cimento cola (argamassa) 'aco de 10kg. 90 SACO 

37 Cimento CP II, saca de 50 	:. 90 CACO 

38 
Cola - adesivo plástico par, PVC, para agua fria. Composigao química: Resina de PVC, 

solventes aromaticos e ce'onas. Validade mínima dei ano. Tubos de 75 gramas. 
70 UNID 

39 

Cota Epóxi em massa. Co 	posição: Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 

poliamida minerais. Emba'agens de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 

ano a partir da data de en rega. 

25 UNID 

40 Colher de pedreiro de 8" tom haste curvada e cabo de madeira. 10 UNID 

41 
Conjunto interruptor inte no 01 tecla e tomada Padrao ABNT NBR 14.136; c/ tampa 

e parafusos. Cor branca. 
15 UNID 

42 
Conjunto interruptor inte no 01 tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 

parafusos. Cor branca. 
20 UNID 

43 Curva - Curva 900  de eletri duto 15 UNID 

44 Desempenadeira em plás ico liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 15 UNID 

45 Desernpenadeira em plás ico liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo 10 UNID 

46 
Disco de corte para ferro - ago, com duas telas de reforço. Dimensões: 12" xix 

1/8". 
6 UNID 

47 Disco de corte para meta . Dimensões; 300 x 3,2 x 19mm. 10 UNID 

48 Disco diamantado para cerâmica 10 UNID 

49 Engate flexível 40 cm p/c:ixa de descarga. 15 UNID 

50 Engate flexível 40 cm, co 	nipel, p/caixa de descarga. 15 UNID 

51 
Fechadura externa comp eta p/  porta de ferro; lSOmm x 40mm x 13mm, distancia 

de broca 21mm, de med o trafego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 
is UNID 

52 

Fechadura externa completa p1  porta de madeira; 122mm x 61mm x 14mm, eixo 

53mm, distancia de broc: 40mm, de medio trafego, acabamento cromo/inox. 

Norma NBR 14913. 

15 UNID 

53 Ferro 4.2 ( para estribos , construção civil. Barra 12 metros. 14 UNID 

54 Ferro 5/16" para constr ção civil. Barra 12 metros. 14 UNID 

55 Ferro redondo para con'trução civil, 3/8, barras com 12 metros 14 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,5 	m. 150 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,5 	m. 130 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,0 	m. 130 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama c/ resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimerisoes; 

19mm x 20m x 0,13mm 
40 UNID 

60 Fita métrica (trena) de 	metros, c/ mola de retorno e trava. 6 UNID 

61 Fixador para cal (bisnag:s de 150 ml). 50 UNID 

62 Arame liso galvanizado 1kg 1,2mm. 20 KG 

63 Haste de alumínio comia leta de 1/2" x 40 cm p/ chuveiro 23 UNID 

64 Joelho de 45° em PVC, tom 100 mm, para esgoto. 57 UNID 

Eis: 0330Z 
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40 mm, para esgoto. 57 UNID 

66 Joelho de 45° em PVC, com 50 mm, para esgoto. 50 UNID 

67 Joelho de 45° hidráulico so dável PVC 20 mm. 50 UNID 

68 Joelho de 45° hidráulico so dável PVC 25 mm. 50 UNID 

69 Joelho de 450  hidráulico so dável PVC 32 mm. 50 UNID 

70 Joelho de 45° hidráulico so dável PVC 40 mm. 50 UNID 

71 Joelho de 900  em PVC, con-  100 mm, para esgoto. 50 UNID 

72 Joelho de 90° em PVC, corr 40 mm, para esgoto. 50 UNID 

73 Joelho de 900  em PVC, coi'r 50 mm, para esgoto. 50 UNIU 

74 Joelho de 900  em PVC, hid áulico 20 mm 	1/2" 50 UNIU 

75 Joelho de 900  em PVC, hid áulico 25 x 1/2 50 UNIU 

76 Joelho de 90° em PVC, hidráulico 25 x 3/4" 50 UNID 

77 Joelho de 90° hidráulico scldável PVC 20 mm. 50 UNIU 

78 Joelho de 90° hidráulico scldável PVC 25 mm. 50 UNIU 

79 Joelho de 90° hidráulico soldável PVC 32 mm. 50 UNIU 

80 Joelho de 90° hidraulico soldavel PVC 40 mm. 50 UNIU 

81 Joelho esgoto PVC 40mm c45 graus. 50 UNID 

82 Lâmpada fluorescente de 20 Watts. 50 UNID 

83 Lâmpada fluorescente de 40 Watts. 50 UNIU 

84 Lâmpada Alumina de Tungstênio. SOOWatts 220V.(Tipo lapiseira) 6 UNID 

85 Luva hidráulica de correr em PVC 20 mm. 10 UNIU 

86 Luva hidráulica de correr em PVC 25 mm. 10 UNIU 

87 Luva hidráulica de correr em PVC 32 mm. 8 UNIU 

88 Luva hidráulica em PVC de 1/2". 25 UNIU 

89 Luva hidráulica em PVC d e 20 x 1/2". 25 UNIU 

90 Luva hidráulica em PVC d 2 25 x 1/2". 25 UNIU 

91 Luva hidráulica soldável em PVC 20 mm. 25 UNIU 

92 Luva hidráulica soldável em PVC 25 mm. 25 UNIU 

93 Luva hidráulica soldável em PVC 40 mm. 25 UNIU 

94 Luva hidráulica soldável em PVC 50 mm. 25 UNID 

95 Mangueira Cristal, de nível 5/16" 35 METRO 

96 Mangueira de jardim me a polegada 36 METRO 

97 Mangueira preta em polietileno 2mm de espessura. 150 METRO 

98 Mangueira preta em polletileno", 1,4 mm de espessura. 150 METRO 

99 
Massa corrida. Galao de 18 
fabrica ga o). 

15 UNIU 
litros. (Data de entrega proxima a de proxima a data de 

100 Parafuso para fixação de vaso sanitário 40 UNIU 

101 
Parafuso para telha de amianto. 
de vedação. 

5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 
230 UNIU 

102 Pedra brita n° 1 20 m3 
103 Pedra brita n°2 20 m3 

104 Pincel 1/2" 10 UNIU 

105 Pincel 1" 10 UNID 
106 Pincel 2" 10 UNID 

107 Pincel 4" 10 UNIU 

108 Piso cerâmico 45cm x 45cm, PI-4. Cor a ser definida pela instituição. 120 m2 

109 Prego 12 x 12 10 KG 
110 Prego 16 x 24. 10 KG 
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111 Prego 17x27. 10 KG 

112 Prego 18x30. 10 KG 

113 Prego l9x39 10 KG 

114 Prego 21x45 10 KG 

115 Prumo de aplicação em co strução civil, com 0,5 kg. 2 UNID 

116 
Reator bivolt eletrônico pa a lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 

normas (NBR nD14417  e 14'18). 
20 UNID 

117 
Reator bi volt eletrônico 2 ,20, em conformidade com as normas (NBR n014417 e 

14418). 
20 UNID 

118 Registro de esfera VS, com. acto soldável, 20 mm. 15 UNID 

119 Registro de esfera VS, com.acto soldável, 25mm. 15 UNID 

120 Registro de esfera, hidrául co, em metal, rosca de 1/2". 15 UNID 

121 Registro de esfera, hidrául co, em metal, rosca de 3/4 ". 15 UNID 

122 
Rejunte para cerâmicas, p,. os e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 
a 10 mm. Secagem rapida '4horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 
fabricacao proxima a data de entrega. 

30 KG 

123 Rolo para pintura, materi.l de espuma, 10cm. 20 UNID 

124 Rolo para pintura, materi.l de espuma, Sem. 20 UNID 

125 Rolo para pintura, materi.l Ia, 23cm. 15 UNID 

126 Sifão extensivo para pia com entrada 	1/4" e 1.1/2" e saldas, 38,40,48 e 50. 25 UNID 

127 Telha cerâmica tipo canal 6000 UNID 

128 
Telha de cimento amianti, nas dimensões: Espessura, Gmm Comprimento 2,13m e 
largura de 1,10m. 

80 UNID 

129 
Telha de Cimento Amiant.. Dimensões: Espessura 6mm; Comprimento 2,44m; 
Largura 1,10m 

80 UNID 

130 Tijolo 6 furos de Primeira qualidade mínimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 6 MILHEIRO 

131 Tomada externa Padrão 	BNT NBR 14.136. 15 UNID 

132 Tomada interna. Padrão 	BNT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 30 UNID 

133 Torneira plástica p/jardi 	, /". Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 60 UNID 

134 Trincha para pintura em ai. Dimensões; 165 x 57 x 60mm, com cabo. 25 UNID 

135 União de PVC soldável, 2 'mm. 6 UNID 
136 União de PVC soldável, 2. mm. 6 UNID 

137 
Válvula para pia inox co r pleta, com adaptador de saída, base plástica, corpo e 
peneira em inox, 3". copo e peneira em inox, 4". 

UNID 

138 Válvula para tanque plás ico (completa), em PVC, 1". 6 UNID 
139 Enxada com cabo 15 UNID 
140 Pá de bico com cabo 15 UNID 
141 Espátula de aço flexival 15 UNID 
142 Facão ponta reta 18" 15 UNID 
143 Dobradiça galvanizada 3 peças para porta 20 UNID 
144 Balde de construção de vol. 20 UNID 
145 Coluna de ferro 3/8 6m's 10 UNID 
146 Coluna de ferro 1/4 6m's 10 UNID 
147 Coluna de ferro 5/16 6 	ts 10 UNID 
148 Tinta acrílica para pintu a interna, cores variadas, galão de 201 10 UNID 
149 Tinta acrílica para pintu a externa, cores variadas, galão de 201 6 UNID 
150 Esmalte sintético cores 	ariadas, galão 3,6 lts 10 UNID 
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• I"fINI'Or"L..o 

MANUTENÇÃO DAS ATIV DADES DO FUNDES 30% EDUCAÇÃO INFANTIL. 

ITEM 1 	DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mmi 30 UNID 

2 "Te" de esgoto de lOOmm 	SOmm. 30 UNIU 

3 "Te" de esgoto de 40 mm. 30 UNID 

4 "Te" de esgoto de 50 mm. 30 UNID 

5 "Te" de PVC hidráulico de iO mm. 30 UNID 

6 "Te" de PVC hidráulico de ts mm. 30 UNIU 

7 "Te" de PVC hidráulico de á2 mm. 30 UNIU 

8 Adaptador soldável com aiel para caixa d'água. 20mm. 30 UNIU 

9 Adaptador soldável com aiel para caixa d'água. 25mm. 30 UNID 

10 Adaptador soldável com abel  para caixa d'água. 32mm. 30 UNIU 

11 Adaptador soldável com abel  para caixa d'água. 40mm. 30 UNIU 

12 Assento com tampa para 4aso sanitário. Cor branca. 25 UNID 

13 
Bóia 	para caixa d'água, c/ porca de fixagao, haste de alumínio em torno de 200 

mm e balão plástico chatc. 
8 UNID 

14 Broca - Broca para concreto c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 10 UNID 

15 Broca para concreto c/ nokma  DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 10 UNID 

16 Broca para concreto c/ norma DIN 8039, ponta de Wldia 6,Omm. 10 UNIU 

17 Bucha de redução hidráulko, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 10 UNIU 

18 Bucha de redução hidrául)co, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 10 UNID 

19 Bucha de redução hidráulco, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 10 UNID 

20 Bucha de redução hidráuico, PVC soldável curta SOmm x40 mm. 10 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabricado em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - latao - Zamac 

S. Norma: NBR15271. NleI de seguranca 2. 
10 UNID 

22 Caixa d'agua capacidade 1000 litros, em polietileno, com tampa. 4 UNIU 

23 Caixa d'agua capacidade k000 litros, em polietileno, com tampa. 4 UNID 

24 Caixa d'agua capacidade 	000 litros, em polietileno, com tampa. 2 UNID 

25 Cal virgem sacos de 05 k 90 UNIU 

26 Cano PVC esgoto 100 mn, barra c/ 6 metros. 20 UNIU 

27 Cano PVC esgoto 40mm, ibarra c/ 6 metros. 20 UNIU 

28 Cano PVC esgoto 50 mm,J barra c/ 6 metros. 11 UNID 

29 Cano PVC hidráulico 20 rm, barra c/ 6 metros.Norma NBR 5648. 100 UNID 

30 Cano PVC hidráulico 25 rm, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 73 UNID 

31 Cano PVC hidráulico 40 rim, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 45 UNID 

32 Tap PVC 2Omm. 90 UNIU 

33 Tap PVC 25mm. 90 UNIU 

34 Tap PVC 32mm. 90 UNIU 

35 Tap PVC 4Omm. 90 UNID 

36 Cimento cola (argamassa) saco de 10kg. 90 SACO 

37 Cimento CP II, saca de 59 kg. 90 CACO 

38 
Cola - adesivo plástico pbra PVC, para agua fria. Composigao quimica: Resina de PVC, 

solventes aromaticos e cetonas. Validade minima de 1 ano. Tubos de 75 gramas. 
70 UNIU 

39 

Cola Epóxi em massa. Cmposição: Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 
poliamida minerais. EmL alagens de 100 gramas. Prazo de validade de no minimo 1 

ano a partir da data de entrega. 

25 UNIU 

40 Colher de pedreiro de 81' com haste curvada e cabo de madeira. 10 UNIU 

F  235  
CPL)Fornando Falcão 
Proc. 005I2022/SMAF 

Rub: 	r/ 
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1  
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 

41 
Conjunto interruptor interpo 
e parafusos. Cor branca. 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ 	01.612.66710001-08 

01 tecla e tomada Padrao ABNT NBR 14.136; C/ tampa 
15 UNID 

42 
Conjunto interruptor interr?o  
parafusos. Cor branca. 

01 tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; ei tampa e 
20 UNID 

43 Curva - Curva 90° de eletro duto 15 UNID 

44 Desempenadeira em plástiFo liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 10 UNID 

45 Desempenadeira em plástio liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo. 10 UNID 

46 
Disco de corte para ferro e 
1/81 .  

ago, com duas telas de reforço. Dimensões: 12" xl" x 
6 UNID 

47 Disco de corte para metal. Dimensões; 300 x 3,2 x 19mm. 10 UNID 

48 Disco diamantado para ceâmica 10 UNID 

49 Engate flexível 40 cm p/caixa de descarga. 10 UNID 

50 Engate flexível 40 cm, comi nipel, p/caixa de descarga. 10 UNID 

51 
Fechadura externa cornplta p/ porta de ferro; 130mm x 40mm x 13mm, distancia 
de broca 21mm, de medio trafego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 

15 UNID 

52 
Fechadura externa completa 
53mm, distancia de broca 
Norma NBR 14913. 

p1  porta de madeira; 122mm x 61mm x 14mm, eixo 
40mm, de medio trafego, acabamento cromo/inox. 15 UNID 

53 Ferro 4.2 ( para estribos), konstrução civil. Barra 12 metros. 15 UNID 

54 Ferro 5/16" para construço civil. Barra 12 metros. 15 UNID 

55 Ferro redondo para constuço civil, 3/8, barras com 12 metros 15 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,5mr4. 150 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,Smnii. 130 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,0mn. 130 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama c / resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimensoes; 
19mm x 20m xO,l3mm 

40 UNID 

60 Fita métrica (trena) de 5 ifietros, c/ mola de retorno e trava. 6 UNID 

61 Fixador para cal (bisnaga5 de 150 ml). 50 UNID 

62 Arame liso galvanizado 1lg 1,2mm. 20 KG 

63 Haste de alumínio compléta de 1/2" x 40 cm p/ chuveiro 22 UNID 

64 Joelho de 45° em PVC, cofrn 100 mm, para esgoto. 50 UNID 

65 Joelho de 450  em PVC, com 40 mm, para esgoto. 50 UNID 

66 Joelho de 45° em PVC, com 50 mm, para esgoto. 50 UNID 

67 Joelho de 45° hidráulico goldável PVC 20 mm. 50 UNID 

68 Joelho de 45° hidráulico soldável PVC 25 mm. 50 UNID 

69 Joelho de 45° hidráulico kldável PVC 32 mm. 50 UNID 

70 Joelho de 45° hidráulico otdável PVC 40 mm. 50 UNID 

71 Joelho de 900  em PVC, cc$m 100 mm, para esgoto. 50 UNID 

72 Joelho de 90° em PVC, c4m 40 mm, para esgoto. 50 UNID 

73 Joelho de 900  em PVC, c4m 50 mm, para esgoto. 50 UNID 

74 Joelho de 900  em PVC, hidráulico  20 mmx 1/2" 50 UNID 

75 Joelho de 90° em PVC, hidráulico  25 x 1/2" 50 UNID 
76 Joelho de 90° em PVC, hidráulico  25 x 3/4" 50 UNID 

77 Joelho de 90° hidráulico Isoldável PVC 20 mm. 50 UNID 

78 Joelho de 90° hidráulico lsoldável PVC 25 mm. 50 UNID 

79 Joelho de 90° hidráulicolsoldável PVC 32 mm. 50 UNID 

80 Joelho de 90° hidraulicolsoldavel PVC 40 mm. 50 UNID 
81 Joelho esgoto PVC 40mrn x 45 graus. 50 UNID 

 

cpuFernando Falcão 
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ESTADO DO MARANHÃO 
refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 

Çomissão Permanente de Licitação - CPL 
NPJ. 01.612.66710001-08 

82 Lâmpada fluorescente de 2h Watts. 50 UNID 

83 Lâmpada fluorescente de 40 Watts. 50 UNID 

84 Lâmpada Alumina de Tungstênio. SOOWatts 220V.(Tipo lapiseira) 6 UNID 

85 Luva hidráulica de correr efr PVC 20 mm. 10 UNID 

86 Luva hidráulica de correr efr PVC 25 mm. 10 UNID 

87 Luva hidráulica de correr eH  PVC 32 mm. 8 UNID 

88 Luva hidráulica em PVC de1/2". 20 UNID 

89 Luva hidráulica em PVC de20 x 1/2'. 20 UNID 

90 Luva hidráulica em PVC de25 x 1/2". 20 UNID 

91 Luva hidráulica soldável erfi PVC 20 mm. 20 UNID 

92 Luva hidráulica soldável etji PVC 25 mm. 20 UNID 

93 Luva hidráulica soldável erji PVC 40 mm. 20 UNID 

94 Luva hidráulica soldável erli  PVC 50 mm. 20 UNID 

95 Mangueira Cristal, de níve) 5/16" 35 METRO 

96 Mangueira de jardim mei 	polegada 36 METRO 

97 Mangueira preta em polieileno 2mm de espessura. 130 METRO 

98 Mangueira preta em polieileno", 1,4 mm de espessura. 150 METRO 

99 
Massa corrida. Galao de 1 	litros. (Data de entrega proxima a de proxima a data de 

fabricagao). 
15 UNID 

100 Parafuso para fixação de 4aso sanitário 40 UNID 

101 
Parafuso para telha de anianto. 5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 

de vedação. 
250 UNID 

102 Pedra brita n° 1 20 m3 

103 Pedra brita n° 2 20 m3 

104 Pincel 1/2" 10 UNID 

105 Pincel 1" 10 UNID 

106 Pincel 2" 10 UNID 

107 Pincel 4" 10 UNID 

108 Piso cerâmico 45cm x 454m, PI-4, Cor a ser definida pela instituição. 120 m2 

109 Prego l2xl2 10 KG 

110 Prego 16x24. 10 KG 

111 Prego 17x27. 10 KG 

112 Prego 18 x 30. 10 KG 

113 Prego l9x39 10 KG 

114 Prego 2lx4S 10 KG 

115 Prumo de aplicação em 4onstrução civil, com 0,5 kg. 1 UNID 

116 
Reator bivolt eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 

normas (NBR n°14417 e 	4418). 
20 UNID 

117 
Reator bi volt eletrônico 2x20, em conformidade com as normas (NBR n°14417 e 

14418). 
20 UNID 

118 Registro de esfera VS, c4mpacto soldável, 20 mm. 15 UNID 

119 Registro de esfera VS, c4mpacto soldável, 25mm. 15 UNID 

120 Registro de esfera, hidrulico, em metal, rosca de 1/2". 15 UNID 

121 Registro de esfera, hidr4ulico, em metal, rosca de 3/4 ". 15 UNID 

122 

Rejunte para cerâmicas4 pisos e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 

a 10 mm. Secagem rapida 24 horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 

fabricacao proxima a daka  de entrega. 

30 KG 

123 Rolo para pintura, matekial  de espuma, 10cm. 20 UNID 

FG23  
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124 Rolo para 

t 	-. 	lfrefeitura 
ESTADO DO MARANHÃO 

Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ 	01.612.66710001-08 

de espuma, 5cm. 20 UNID 

----o  -]....- 

pintura, material 

125 Rolo para pintura, material Ia, 23cm. 15 UNID 

126 Sifão extensivo para pia com entrada 	1/4" e 1.1/2" e saldas, 38,40,48 e 50. 25 UNID 

127 Telha cerâmica tipo canal 6000 UNID 

128 
Telha de cimento amianto, 

largura de 1,10m. 

nas dimensões: Espessura, 6mm Comprimento 2,13m e 
80 UNID 

129 
Telha de Cimento Amianto 

Largura 1,10m 

Dimensões: Espessura 6mm; Comprimento 2,44m; 
80 UNID 

130 Tijolo 6 furos de Primeira dualidade mínimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 6 MILHEIRO 

131 Tomada externa Padrão ABNT NBR 14.136. 15 UNID 

132 Tomada interna. Padrão ABNT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 30 UNID 

133 Torneira plástica p/jardim, /". Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 60 UNID 

134 Trincha para pintura em cal. Dimensões; 165 x 57 x 60mm, com cabo, 25 UNID 

135 União de PVC soldável, 20pm. 6 UNID 

136 União de PVC soldável, 25fnm. 6 UNID 

137 
Válvula para pia inox comjIeta, com adaptador de saída, base plástica, corpo e 

peneira em inox, 3". corpc$ e peneira em inox, 4 
UNID 

138 Válvula para tanque plástio (completa), em PVC, 1". 6 UNID 

139 Enxada com cabo 10 UNID 

140 Pá de bico com cabo 10 UNID 

141 Espátula de aço flexival 15 UNID 

142 Facão ponta reta 18" 15 UNID 

143 Dobradiça galvanizada 3 4eças para porta 15 UNID 

144 Balde de construção de 101. 15 UNID 

145 Coluna de ferro 3/8 6mts 10 UNID 

146 Coluna de ferro 1/4 6mts 10 UNID 

147 Coluna de ferro 5/16 Emt4s 10 UNID 

148 Tinta acrílica para pintur 	interna, cores variadas, galão de 201 10 UNID 

149 Tinta acrílica para pintur 	externa, cores variadas, galão de 201 6 UNID 

150 Esmalte sintético cores vriadas, galão 3,6 lts 10 UNID 

FUNDO MUNICIPAL DELDE  DE FERNANDO FALCÃO - FMS. 
ITEM 1 	DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mim. 10 UNID 

2 "Te" de esgoto de ioonitfn x SOmm. 10 UNID 
3 "Te" de esgoto de 40 mn. 10 UNID 

4 "Te" de esgoto de 50 mn. 10 UNID 

5 "Te" de PVC hidráulico 0 20 mm. 10 UNID 

6 "Te" de PVC hidráulico dia 25 mm. 10 UNID 
7 "Te" de PVC hidráulico d,e 32 mm. 10 UNID 

8 Adaptador soldável comlanel  para caixa d'água. ZOmm. 10 UNID 
9 Adaptador soldável comi anel para caixa d'água. 25mm. 10 UNID 

10 Adaptador soldável comi anel para caixa d'água. 32mm. 10 UNID 
11 Adaptador soldável comi  anel para caixa d'água. 40mm. 	- 10 UNID 
12 Assento com tampa pari vaso sanitário. Cor branca. 10 UNID 

13 
Bóia 	para caixa d'águ, c/ porca de fixagao, haste de alumínio em torno de 200 
mm e balão plástico chato. 

UNID 

Fis:  12i38  
cpLlrernando Falcão 
Prac 005120221SE.MAF 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Ifrefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
ØNPJ. 01.612.667/0001-08 :fliko  

14 Broca - Broca para concreto' c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 8 UNID 

15 Broca para concreto c/ norfra DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 8 UNID 

16 Broca para concreto c/ norHa  DIN 8039, ponta de Widia 6,0mm. 8 UNID 

17 Bucha de redução hidráuli4o, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 8 UNID 

18 Bucha de redução hidráuli4o, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 8 UNID 

19 Bucha de redução hidráulido, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 8 UNID 

20 Bucha de redução hidráulkLo, PVC soldável curta 50mm x 40 mm. 8 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabricado em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - latao - Zamac 

5. Norma: NBR15271. NIvel de seguranca 2. 
UNID 

22 Caixa dagua capacidade ioo litros, em polietileno, com tampa. 2 UNID 

23 Caixa dagua  capacidade 2Ô00 litros, em polietileno, com tampa. 2 UNID 

24 Caixa d'agua capacidade 5J00 litros, em polietileno, com tampa. 1 UNID 

25 Cal virgem sacos de OS kg 1 50 UNID 

26 Cano PVC esgoto 100 mm,1 barra c/ 6 metros. 10 UNID 

27 Cano PVC esgoto 40mm, I4arra c/ 6 metros. 10 UNID 

28 Cano PVC esgoto 50 mm, Illarra c/ 6 metros. 8 UNID 

29 Cano PVC hidráulico 20 mfr, barra c/ 6 metros.Norma NBR 5648. 50 UNID 

30 Cano PVC hidráulico 25 mfr, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 50 UNID 

31 Cano PVC hidráulico 40 mH,  barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 30 UNID 

32 Tap PVC 20mm. 60 UNID 

33 Tap PVC 25mm. 50 UNID 

34 Tap PVC 32mm. 50 UNID 

35 Tap PVC 4Omm. 50 UNID 

36 Cimento cola (argarrassai saco de 10kg. 40 SACO 

37 Cimento CP II, saca de 50 kg- 50 CACO 

38 
Cola - adesivo plástico paja PVC, para agua fria. Composigao química: Resina de PVC, 

solventes aromatjcos e cdtonas. Validade mínima de 1 ano. Tubos de 75 gramas. 
40 UNID 

39 

Cola Epóxi em massa. Coijnposição: Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 

poliamida minerais. Emblagens de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 

ano a partir da data de ertrega. 

20 UNID 

40 Colher de pedreiro de 8" korn haste curvada e cabo de madeira. 5 UNID 

41 
Conjunto interruptor intrno 01 tecla e tomada Padrao ABNT NBR 14.136; c/ tampa 

e parafusos. Cor branca. 
10 UNID 

42 
Conjunto interruptor int4rno 01 tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 

parafusos. Cor branca. 	1 
15 UNID 

43 Curva - Curva 900  de eIet-o duto 10 UNID 

44 Desempenadeira em plático liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 5 UNID 

45 Desempenadeira em pIáktico liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo. 5 UNID 

46 
Disco de corte para ferr 	e ago, com duas telas de reforço. Dimensões: 12" xl X 

1/8". 
UNID 

47 Disco de corte para meta 
1 
	Dimensões; 300 x 3,2 x lgmm. 5 UNID 

48 Disco diamantado para 4erâmica 5 UNID 

49 Engate flexível 40 cm p/aixa de descarga. 10 UNID 

50 Engate flexível 40 cm, cc$m nipel, p/caixa de descarga. 10 UNID 

51 
Fechadura externa comrleta p7 porta de ferro; l3Omm x 4Omm x l3mm, distancia 

de broca 21mm, de me4io  trafego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 
10 UNID 

52 
Fechadura externa completa p7 porta de madeira; 122mm x 61mm x 14mm, eixo 

53mm, distancia de broça 40mm, de medio trafego, acabamento cromo/inox. 
10 UNID 

Fis:  c9  
CPL/Fernando Falcão 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPI- PL
CNPJ 	01.612-66710001-08 ~1 

53 Ferro 4.2 ( para estribos), construção civil. Barra 12 metros. 10 UNIU 

54 Ferro 5/16' para construçciviI. Barra 12 metros. 10 UNIU 

55 Ferro redondo para constryçâo civil, 3/8, barras com 12 metros 10 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,5mm. 100 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,5mm. 100 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,Omm 100 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama c,j 
19mm x 20m x 0,l3mm 

resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimensoes; 
30 UNID 

60 Fita métrica (trena) de 5 mtros, c/ mota de retorno e trava. 4 UNIU 

61 Fixador para cal (bisnagas de 150 ml). 30 UNID 

62 Arame liso galvanizado 1kg 1,2mm. 10 KG 

63 Haste de alumínio completa de 1/2" x 40 cm p/ chuveiro 20 UNID 

64 Joelho de 45° em PVC, coni 100 mm, para esgoto. 45 UNIU 

65 Joelho de 45° em PVC, corfl 40 mm, para esgoto. 45 UNIU 

66 Joelho de 45° em PVC, corp 50 mm, para esgoto. 45 UNIU 

67 Joelho de 45° hidráulico sÓldável PVC 20 mm. 50 UNIU 

68 Joelho de 45° hidráulico s&ldável PVC 25 mm. 50 UNIU 

69 Joelho de 45° hidráulico sdldável PVC 32 mm. 50 UNIU 

70 qlciável PVC 40 mm. Joelho de 45° hidráulicos 
; 50 UNIU 

71 Joelho de 90° em PVC, corfn 100 mm, para esgoto. 50 UNIU 

72 Joelho de 90° em PVC, corFn  40 mm, para esgoto. 50 UNIU 

73 Joelho de 90° em PVC, coifn 50 mm, para esgoto. 50 UNID 

74 Joelho de 90° em PVC, hidráulico 20 mmx 1/2" 50 UNID 

75 Joelho de 900  em PVC, hidráulico 25 x 1/2" 50 UNIU 

76 Joelho de 90° em PVC, hidráulico 25 x 3/4" 45 UNIU 

77 Joelho de 90° hidráulico bIdáveI PVC 20 mm. 45 UNIU 

78 Joelho de 90° hidráulico soldável PVC 25 mm. 45 UNIU 

79 Joelho de 90° hidráulico oIdável PVC 32 mm. 45 UNID 

80 Joelho de 900  hidraulico soldavel PVC 40 mm. 45 UNID 

81 Joelho esgoto PVC 40mH x 45 graus. 45 UNIU 

82 Lâmpada fluorescente d 	20 Watts. 40 UNID 

83 Lâmpada fluorescente dd 40 Watts. 30 UNID 

84 Lâmpada Alumina deTurgstênio. SOOWatts 220V.(Tipo lapiseira) 1 UNIU 

85 Luva hidráulica de correrem PVC 20 mm. 5 UNIU 

86 Luva hidráulica de correrem PVC 25 mm. 5 UNIU 

87 Luva hidráulica de corredem PVC 32 mm. 3 UNID 

88 Luva hidráulica em PVC 4e 1/2". 15 UNIU 

89 Luva hidráulica em PVC de 20 x 1/2". 15 UNID 

90 Luva hidráulica em PVC ie 25 x 1/2". 15 UNIU 
91 Luva hidráulica soldável m PVC 20 mm. 15 UNIU 
92 Luva hidráulica soldável lem PVC 25 mm. 15 UNIU 
93 Luva hidráulica soldável pm PVC 40 mm. 15 UNIU 
94 Luva hidráulica soldável m INC 50 mm. 15 UNID 
95 Mangueira Cristal, de ní4'eI 5/16" 20 METRO 

96 Mangueira de jardim m4ia polegada 31 METRO 
97 Mangueira preta em po ietileno 2mm de espessura. 100 METRO 
98 Mangueira preta em po ietileno", 1,4 mm de espessura. 145 METRO 

Fis: 	  
CPL)Fernando Falcão 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ 	01.612.66710001-08 

18 litros. (Data de entrega proxima a de proxima a data de 
10 UNID 

100 Parafuso para fixação de vaso sanitário 35 UNID 

101 
Parafuso para telha de aminto. 

de vedação. 

5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 
205 UNID 

102 Pedra brita n°1 10 m3 

103 Pedra brita n° 2 10 m3 

104 Pincel 1/2" 5 UNID 

105 Pincel 1" 5 UNID 

106 Pincel 2" 5 UNID 

107 Pincel 4" 5 UNID 

108 Piso cerâmico 45cm x 45c4i, PI-4. Cor a ser definida pela instituição. 115 m2 

109 Prego l2xl2 5 KG 

110 Prego lGx24. 5 KG 

111 Prego 17x27. 5 KG 

112 Prego lSx3O. 5 KG 

113 Prego l9x3O 5 KG 

114 Prego 2lx4S 5 KG 

115 Prumo de aplicação em c4nstrução civil, com 0,5 kg. 1 UNID 

116 
Reator bivolt eletrônico 

normas (NBR n°14417 e 

pra lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 

14418). 
15 UNID 

117 
Reator bi volt eletrônico Jx20, em conformidade com as normas (NBR n014417 e 

14418). 
15 UNID 

118 Registro de esfera VS, coftipacto soldável, 20 mm. 10 UNID 

119 Registro de esfera VS, corhpacto  soldável, 25mm. 10 UNID 

120 Registro de esfera, hidráiIico, em metal, rosca de 1/2". 10 UNID 

121 Registro de esfera, hidrát4lico, em metal, rosca de 3/4 ". 10 UNID 

122 

Rejunte para cerâmicas, 	isos e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 

a 10 mm. Secagem rapida 24 horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 

a de entrega. fabricacao proxima a dat 1 

15 KG 

123 Rolo para pintura, material de espuma, 10cm. 15 UNID 

124 Rolo para pintura, material de espuma, 5cm. 15 UNID 

125 Rolo para pintura, material  Ia, 23cm. 10 UNID 

126 Sifão extensivo para pia &om entrada 	1/4" e 1.1/2" e saldas, 38,40,48 e 50. 15 UNID 

127 Telha cerâmica tipo canall 5995 UNID 

128 
Telha de cimento amian10  nas dimensões: Espessura, Gmm Comprimento 2,13m e 

largura de 1,10m. 
75 UNID 

129 
Telha de Cimento Amiano. Dimensões: Espessura 6mm; Comprimento 2,44m; 

Largura 1,10m 
75 UNID 

130 Tijolo 6 furos de Primeira qualidade mínimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 1 MILHEIRO 

131 Tomada externa Padrão kBNT NBR 14.136. 10 UNID 

132 Tomada interna. PadrãoABNT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 15 UNID 

133 Torneira plástica p/jardifr, /". Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 55 UNID 

134 Trincha para pintura emcal. Dimensões; 165 x 57 x 60mm, com cabo. 10 UNID 

135 União de PVC soldável, 	0mm. 1 UNID 

136 União de PVC soldável, $mm. 1 UNID 

137 
Válvula para pia inox colTpleta, com adaptador de saída, base plástica, corpo e 

peneira em inox, 3% corpo e peneira em inox, 4'. 
2 UNID 

Fis:  O»1L  
cpuFernando Falcão 
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Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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138 Válvula para tanque plástic4 (completa), em PVC. 1". 1 UNID 

139 Enxada com cabo 5 UNID 

140 Pá de bico com cabo 5 UNID 

141 Espátula de aço flexival 10 UNID 

142 Facão ponta reta 18" 10 UNID 

143 Dobradiça galvanizada 3 p4ças para porta 10 UNID 

144 Balde de construção de io(. 10 UNID 

145 Coluna de ferro 3/8 Gmts 5 UNID 

146 Coluna de ferro 1/4 Smts 5 UNID 

147 Coluna de ferro 5/16 6mtsl 5 UNID 

148 Tinta acrílica para pintura nterna, cores variadas, galão de 201 5 UNID 

149 Tinta acrílica para pintura 	xterna, cores variadas, galão de 201 1 UNID 

150 Esmalte sintético cores vaiadas, galão 3,6 Its 5 UNID 

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO 

BÁSICA, 

ITEM 1 	DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mH. 30 UNID 

2 "Te" de esgoto de ioommk  SOmm. 30 UNID 

3 "Te" de esgoto de 40 mm. 1 30 UNID 

4 "Te" de esgoto de 50 mmj 30 UNID 

5 'Te" de PVC hidráulico de 	0 mm. 30 UNID 

6 "Te" de PVC hidráulico de k5 mm. 30 UNID 

7 "Te" de PVC hidráulico de 	2 mm. 30 UNID 

8 Adaptador soldável com ahel  para caixa d'água. 20mm. 30 UNID 

9 Adaptador soldável com afiei para caixa d'água. 25mm. 30 UNID 

10 Adaptador soldável com afieI para caixa d'água. 32mm. 30 UNID 

11 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 40mm. 30 UNID 

12 Assento com tampa para jiaso sanitário. Cor branca. 30 UNID 

13 
Bola para caixa d'água, c/ porca de fixação, haste de alumínio em torno de 200 mm e 
balão plástico chato. 

8 UNID 

14 Broca - Broca para concrejto c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 15 UNID 

15 Broca para concreto c/ n4rma DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 15 UNID 

16 Broca para concreto c/ nqrma DIN 8039, ponta de Widia 6,Omm. 15 UNID 

17 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 15 UNID 

18 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 15 UNID 

19 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 15 UNID 

20 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta SOmm x 40 mm. 15 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabricao 
S. Norma: NBR15271. Nhel 

em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - Iatao - Zamac 
de seguranca 2. 

15 UNO 

22 Caixa d'agua capacidade 1000 litros, em polietileno, com tampa. 5 UNID 

23 Caixa d'agua capacidade 000 litros, em polietileno, com tampa. 5 UNID 

24 Caixa d'agua capacidade 5000 litros, em polietileno, com tampa. 3 UNID 

25 Cal virgem sacos de 05 kg 100 UNID 

26 Cano PVC esgoto 100 mm,  barra c/ 6 metros. 25 UNID 

27 Cano PVC esgoto 40mm, barra c/ 6 metros. 25 UNID 

28 Cano PVC esgoto 50 mm barra c/ 6 metros. 12 UNID 

CPL!Fornando Falcão 
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29 Cano PVC hidráulico 20 mH,  barra c/ 6 metros.Norma NBR 5648. 150 UNID 

30 Cano PVC hidráulico 25 m4 barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 82 UNID 

31 Cano PVC hidráulico 40 mn-j, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 60 UNIU 

32 Tap PVC 2Omm. 120 UNIU 

33 Tap INC 25 mm. 120 UNIU 

34 Tap PVC 32mm. 120 UNID 

35 Tap PVC 4Omm. 120 UNID 

36 Cimento cola (argamassa) aco de 10kg. 100 SACO 

37 Cimento CP II, saca de 50 k. 120 CACO 

38 
Cola - adesivo plástico par 

	
PVC, para agua fria. Composigao química: Resina de PVC, 

solventes aromaticos e cetknas. Validade minima de 1 ano. Tubos de 75 gramas. 
100 UNIU 

39 

Cola Epóxi em massa. Composição: Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 

poliamida minerais. Embalagens de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 

ano a partir da data de en4rega. 

30 UNID 

40 Colher de pedreiro de 8" cm haste curvada e cabo de madeira. 15 UNIU 

41 
Conjunto interruptor interho  01 tecia e tomada Padrao ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 

parafusos. Cor branca. 	1 
20 UNIU 

42 
Conjunto interruptor interho  01. tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 

parafusos. Cor branca. 
25 UNID 

43 20 UNID Curva - Curva 90° de eletr4 duto 

44 Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 15 UNID 

45 Desempenadeira em plástico liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo. 15 UNID 

46 
Disco de corte para ferro 	ago, com duas teias de reforço. Dimensões: 12" x 1" x 

8 UNIU 

47 Disco de corte para metali  Dimensões; 300 x 3,2 x 19mm. 15 UNIU 

48 Disco diamantado para cerâmica 15 UNID 

49 Engate flexível 40 cm p/cixa de descarga. 15 UNIU 

50 Engate flexível 40 cm, cori nipel, p/caixa de descarga. 15 UNID 

51 
Fechadura externa complfrta p7 porta de ferro; 130mm x 40mm x 13mm, distancia de 

broca 21mm, de medio trpfego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 
20 UNIU 

52 

Fechadura externa complta p7 porta de madeira; 122mm x Glmm x 14mm, eixo 

53mm, distancia de broc4 40mm, de medio trafego, acabamento cromo/inox. Norma 

NBR 14913. 

20 UNIU 

53 Ferro 4.2 ( para estribos)À  construção civil. Barra 12 metros. 18 UNID 

54 Ferro 5/16" para construo civil. Barra 12 metros. 18 UNIU 

55 Ferro redondo para construção civil, 3/8, barras com 12 metros 18 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,5mr. 200 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,5mrtn. 160 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,0mn. 160 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama E / 	resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimensoes; 

19mm x 20m x 0,13mm 
50 UNIU 

60 Fita métrica (trena) de Slmetros,  c/ mola de retorno e trava. 8 UNIU 

61 Fixador para cal (bisnaga]s de 150 ml). 70 UNIU 

62 Arame liso galvanizado Jjkg 1,2mm. 20 KG 

63 Haste de alumínio completa  de 1/2" x 40 cm p7 chuveiro 25 UNIU 

64 Joelho de 45° em PVC, cim 100 mm, para esgoto. 55 UNIU 

65 Joelho de 450  em PVC, com 40 mm, para esgoto. 55 UNIU 

As:  243  
cpLlFernando Falcão 
Proc 005/2022/SEMAF 

Rub: 	V  
49 



50 

Fis:  0VL4 
CPLlFernando Falcão 
Proc: 005/2O22ISfrMAP 

Rub:__________ 

66 Joelho de 

ESTADO DO MARANHÃO 
?refeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
SNPJ 	01.612.66710001-08 

50 mm, para esgoto. 55 UNID 45° em PVC, com 

67 Joelho de 45° hidráulico solável PVC 20 mm. 55 UNID 

68 Joelho de 45° hidráulico solJável PVC 25 mm. 55 UNID 

69 Joelho de 45° hidráulico soldável PVC 32 mm. 55 UNID 

70 Joelho de 45° hidráulico so dável PVC 40 mm. 55 UNID 

71 Joelho de 90°  em PVC, com 100 mm, para esgoto. 55 UNID 

72 Joelho de 900  em PVC, coH4O mm, para esgoto. 55 UNID 

73 Joelho de 900  em PVC, coH 50 mm, para esgoto. 55 UNID 

74 Joelho de 900  em PVC, hidrulico 20 mmx 1/211 55 UNID 

75 Joelho de 90°  em PVC, hidrulico 25 x 1/211 55 UNID 

76 Joelho de 90°  em PVC, hi&áulico 25 x 3/411 55 UNID 

77 Joelho de 900  hidráulico so dável PVC 20 mm. 55 UNID 

78 Joelho de 900  hidráulico sodável PVC 25 mm. 55 UNID 

79 Joelho de 90°  hidráulico scldável PVC 32 mm. 55 UNID 

80 Joelho de 90°  hidraulico sldavel PVC 40 mm. 55 UNID 

81 Joelho esgoto PVC 40mm 445 graus. 55 UNID 

82 Lâmpada fluorescente de 20 Watts. 55 UNID 

83 Lâmpada fluorescente de 40 Watts. 50 UNID 

84 Lâmpada Alumina de Tundstênio.  SOOWatts 220V.(Tipo lapiseira) 11 UNID 

85 Luva hidráulica de correr em PVC 20 mm. 15 UNID 

86 Luva hidráulica de correr dm PVC 25 mm. 15 UNID 

87 Luva hidráulica de correr em PVC 32 mm. 8 UNID 

88 Luva hidráulica em PVC d 	1/2". 25 UNID 

89 Luva hidráulica em PVC d4 20 x 1/2". 25 UNID 

90 Luva hidráulica em PVC dó 25 x 1/2". 25 UNID 

91 Luva hidráulica soldável eH PVC 20 mm. 25 UNID 

92 Luva hidráulica soldável eft PVC 25 mm. 25 UNID 

93 Luva hidráulica soldável eH PVC 40 mm. 25 UNID 

94 Luva hidráulica soldável eH PVC 50 mm. 25 UNID 

95 Mangueira Cristal, de nível 5/16" 35 METRO 

96 Mangueira de jardim mei 	polegada 41 METRO 

97 Mangueira preta em politileno 2mm de espessura. 150 METRO 

98 Mangueira preta em politileno", 1,4 mm de espessura. 155 METRO 

99 
Massa corrida. Galao de ±8 litros. (Data de entrega proxima a de proxima a data de 
fabricagao). 

20 UNID 

100 Parafuso para fixação dekaso  sanitário 45 UNID 

101 
Parafuso para telha de aMianto. 5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 
de vedaçao. 

235 UNID 

102 Pedra brita n°1 20 m3 

103 Pedra brita n° 2 20 m3 
104 Pincel 1/2" 15 UNID 

105 Pincel 1" 15 UNID 

106 Pincel 2' 15 UNID 

107 Pincel 4" 15 UNID 

108 Piso cerâmico 45cm x 45cm, PI-4. Cor a ser definida pela instituição. 125 m2 

109 Prego l2xl2 	1 10 KG 



110 Prego 16x24. 
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10 KG 

111 Prego 17x27. 10 KG 

112 Prego 18x30. 10 KG 

113 Prego 19 x 39 10 KG 

114 Prego 21x45 10 KG 

115 Prumo de aplicação em co4strução civil, com 0,5 kg. 2 UNIU 

116 
Reator bivolt eletrônico paça lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 
normas (NBR n°14417 e 1418). 

25 UNIU 

117 
Reator bi volt eletrônico 220, 

14418). 

em conformidade com as normas (NBR n014417 e 
25 UNIU 

118 Registro de esfera VS, compacto soldável, 20 mm. 15 UNIU 

119 Registro de esfera VS, combacto  soldável, 25mm. 15 UNID 

120 Registro de esfera, hidrául co, em metal, rosca de 1/2". 15 UNID 

121 Registro de esfera, hidrául co, em metal, rosca de 3/4 ". 15 UNIU 

122 
Rejunte para cerâmicas, pisos 
10 mm. Secagem rápida 2t 
fabricação próxima a data 

e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 a 
horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 

de entrega. 
35 KG 

123 Rolo para pintura, materiajl de espuma, 10cm. 25 UNID 

124 Rolo para pintura, material de espuma, 5cm. 25 UNID 

125 Rolo para pintura, material Ia, 23cm. 20 UNID 

126 Sifão extensivo para pia cqm entrada 	1/4" e 1.1/2" e saldas, 38,40,48 e 50. 25 UNID 

127 Telha cerâmica tipo canal 6005 UNIU 

128 
Telha de cimento amiantc, 
largura de 1,10m. 

nas dimensões: Espessura, 6mm Comprimento 2,13m e 
85 UNID 

129 
Telha de Cimento Amiant?.  
Largura 1,10m 

Dimensões: Espessura 6mm ;Comprimento 2,44m; 
85 UNIU 

130 Tijolo 6 furos de Primeira hualidade  mínimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 11 MILHEIRO 

131 Tomada externa Padrão 4BNT NBR 14.136. 20 UNID 

132 Tomada interna. Padrão ÁBNT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 35 UNIU 

133 Torneira plástica p/jardinj, P. Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 65 UNIU 

134 Trincha para pintura em qal. Dimensões; 165 x 57 x 60mm, com cabo. 30 UNIU 

135 União de PVC soldável, 20mm. 11 UNIU 

136 União de PVC soldável, 2mm. 11 UNIU 

137 
Válvula para pia inox coiijleta 
peneira em inox, 3". corpo 

com adaptador de saída, base plástica, corpo e 
e peneira em inox, C.  

6 UNIU 

138 Válvula para tanque pIásico (completa), em PVC, 1". 11 UNIU 

139 Enxada com cabo 15 UNID 

140 Pá de bico com cabo 15 UNIU 

141 Espátula de aço flexival 15 UNIU 

142 Facão ponta reta 18" 15 UNIU 

143 Dobradiça galvanizada 3peças 

ti. 
para porta 15 UNIU 

144 Balde de construção de 15 UNID 

145 Coluna de ferro 3/8 6m 10 UNID 

146 Coluna de ferro 1/4 6mt 10 UNIU 

147 Colunadeferro5/166rnts 10 UNIU 

148 Tinta acrílica para pintura interna, cores variadas, galão de 201 10 UNIU 

FI 	  
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149 Tinta acrílica para pintura externa, cores variadas, galão de 201 11 UNIU 

150 Esmalte sintético cores varidas, galão 3,6 lts 15 UNIU 

FUNDO MUNICIPAL DE SISTÊNCIA SOCIAL DE FERNANDO FALCÃO - FMAS. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID 

1 "Te" de esgoto de 100 mnl. 10 UNIU 

2 "Te" de esgoto de lOOmm x 50mm. 10 UNIU 

3 "Te"de esgoto de4ümm. 10 UNID 

4 "Te" de esgoto de 50 mm. 10 UNIU 

5 "Te" de PVC hidráulico de 0 mm. 10 UNIU 

6 "Te" de PVC hidráulico de PS mm. 10 UNID 

7 "Te" de PVC hidráulico de 02 mm. 10 UNID 

8 Adaptador soldável com aieI para caixa d'água. 20mm. 10 UNIU 

9 Adaptador soldável com àel para caixa d'água. 25mm. 10 UNIU 

10 Adaptador soldável com ahiel  para caixa d'água. 32mm. 10 UNID 

11 Adaptador soldável com anel para caixa d'água. 40mm. 10 UNIU 

12 Assento com tampa para vaso sanitário. Cor branca. 10 UNID 

13 
Bóia 	para caixa d'água, 
mm e balo plástico chato. 

c/ porca de fixação, haste de alumínio em torno de 200 
5 UNIU 

14 Broca - Broca para concr4o c/ norma DIN 8039, ponta de Widia 8,Omm. 5 UNID 

15 Broca para concreto c/ nc4rma DIN 8039, ponta de Widia 10,Omm 5 UNIU 

16 Broca para concreto c/ nqrma DIN 8039, ponta de Widia 6,Omm. 5 UNID 

17 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 25mm x 20 mm. 5 UNID 

18 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 32mm x 25 mm. 5 UNIU 

19 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta 40mm x 32 mm. 5 UNID 

20 Bucha de redução hidráu ico, PVC soldável curta SOmm x 40 mm. 5 UNID 

21 
Cadeado 45 mm. Fabricado 

5. Norma: NBR15271. Ní4el  

em aço ABNT 1010/1020 - aço inoxidável - Iatao - Zamac 

de segurança 2. 
UNID 

22 Caixa d'agua capacidade .000 litros, em polietileno, com tampa. 2 UNID 

23 Caixa d'agua capacidade R000 litros, em polietileno, com tampa. 2 UNID 

24 Caixa d'agua capacidade $oüo litros, em polietileno, com tampa. 1 UNIU 

25 Cal virgem sacos de 05 ki 40 UNIU 

26 Cano PVC esgoto 100 mrp, barra c/ 6 metros. 5 UNID 

27 Cano PVC esgoto 40mm, barra c/ 6 metros. 5 UNID 

28 Cano PVC esgoto 50 mm barra c/ 6 metros. 5 UNID 

29 Cano PVC hidráulico 20 mm, barra c/ 6 metros.Norma NBR 5648. 100 UNIU 

30 Cano PVC hidráulico 25 mm, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 40 UNIU 

31 Cano PVC hidráulico 40 mm, barra c/ 6 metros. Norma NBR 5648. 25 UNIU 

32 Tap PVC 2Omm. 50 UNID 
33 Tap PVC 25mm. 50 UNIU 

34 Tap PVC 32mm. 50 UNIU 

35 Tap PVC 4Omm. 50 UNIU 
36 Cimento cola (argamassa) saco de 10kg. 40 SACO 
37 Cimento CP II, saca de 5b kg. 40 CACO 

38 
Cola - adesivo plástico pra 

solventes aromáticos e çetonas. 
PVC, para agua fria. Composição química: Resina de PVC, 

Validade mínima de 1 ano. Tubos de 75 gramas. 
50 UNIU 

39 Cola Epóxi em massa. Composição: Resina epóxi, cargas minerais, endurecedor, 10 UNID 

Pis: 
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poliamida minerais. Embalagens 

ano a partir da data de entega. 

de 100 gramas. Prazo de validade de no mínimo 1 

40 Colher de pedreiro de 8" com haste curvada e cabo de madeira. 10 UNID 

41 
Conjunto interruptor interçio 01 tecla e tomada Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa 

e parafusos. Cor branca. 
10 UNID 

42 
Conjunto interruptor interpo 01 tecla. Padrão ABNT NBR 14.136; c/ tampa e 

parafusos. Cor bra nca. 
10 UNIU 

43 Curva - Curva 900  de eletrq duto 10 UNID 

44 Desempenadeira em plást co liso, nas dimensões de 12cm x 22cm, com cabo. 5 UNIU 

45 Desempenadeira em plást co liso, nas dimensões de 18cm x 30cm, com cabo. 5 UNID 

46 
Disco de corte para ferro e 

1/8", 

ago, com duas telas de reforço. Dimensões: 12" x 1" x 
2 UNID 

47 Disco de corte para metal Dimensões; 300 x 3,2 x 19mm. 5 UNID 

48 Disco diamantado para ceâmica 5 UNIU 

49 Engate flexível 40 cm p/cixa de descarga. 5 UNIU 

50 Engate flexível 40 cm, com nível, p/caixa de descarga. 5 UNIU 

51 
Fechadura externa comlta 

de broca 21mm, de médiq 
p1  porta de ferro; 130mm x4omm x 13mm, distancia 

10 UNIU 
trafego, acabamento cromo/inox. Norma NBR 14913. 

52 

Fechadura externa compita p1  porta de madeira; 122mm x Glmm x 14mm, eixo 

53mm, distancia de broc 40mm, de médio trafego, acabamento cromo/inox. 

Norma NBR 14913. 

10 UNIU 

53 Ferro 4.2 (para estribos)jconstrução civil. Barra fl metros. 5 UNIU 

54 Ferro 5/16" para construção civil. Barra 12 metros. 5 UNIU 

55 Ferro redondo para construção civil, 3/8, barras com 12 metros 5 BARRA 

56 Fio elétrico flexível 1,5mrfi. 60 METRO 

57 Fio elétrico flexível 2,5mri. 90 METRO 

58 Fio elétrico flexível 4,Dmiji. 90 METRO 

59 
Fita isolante anti-chama 	/ resistência mínima de 600 volts, cor preta. Dimensoes; 

19mmx20mx0,13mm i 
40 UNIU 

60 Fita métrica (trena) de 5 metros, c/ mola de retorno e trava. 4 UNID 

61 Fixador para cal (bisnagas de 150 ml). 50 UNIU 

62 Arame liso galvanizado 1)g 1,2mm. 10 KG 

63 Haste de alumínio complta de 1/2" x 40 cm p/  chuveiro 10 UNID 

64 Joelho de 450  em PVC, com 100 mm, para esgoto. 30 UNIU 

65 Joelho de 45° em PVC, c4m 40 mm, para esgoto. 30 UNID 

66 Joelho de 45° em PVC, com 50 mm, para esgoto. 30 UNIU 

67 Joelho de 45° hidráulico 	oldável PVC 20 mm. 30 UNIU 

68 Joelho de 45° hidráulico oldável PVC 25 mm. 30 UNIU 

69 Joelho de 45° hidráulicooldável PVC 32 mm. 30 UNID 

70 Joelho de 45° hidráulico oIdáveI PVC 40 mm. 30 UNIU 

71 Joelho de 90° em PVC, cm 100 mm, para esgoto. 50 UNIU 

72 Joelho de 90° em PVC, cjm 40 mm, para esgoto. 50 UNIU 

73 Joelho de 90° em PVC, cm 50 mm, para esgoto. 50 UNIU 

74 Joelho de 90° em PVC, hdráulico 20 mmx 1/2" 50 UNID 
75 Joelho de 90° em PVC, Hidráulico 25 x 1/2" 50 UNIU 
76 Joelho de 90° em PVC, Hidráulico 25 x 3/4' 30 UNIU 
77 Joelho de 90° hidráuIicosoldáveI PVC 20 mm. 30 UNID 
78 Joelho de 90° hidráulico] soldável PVC 25 mm. 30 UNIU 
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79 Joelho de 90° hidráulico so dável PVC 32 mm. 30 UNID 

80 Joelho de 90° hidráulico so dável PVC 40 mm. 30 UNID 

81 Joelho esgoto PVC 40mm45 graus. 25 UNIU 

82 Lâmpada fluorescente de 0 Watts. 20 UNIU 

83 Lâmpada fluorescente de 40 Watts. 20 UNIU 

84 Lâmpada Alumina de Tungtênio. SOOWatts 220V.(Tipo lapiseira) 4 UNID 

85 Luva hidráulica de correr ebi PVC 20 mm. 10 UNIU 

86 Luva hidráulica de correr em PVC 25 mm. 10 UNIU 

87 Luva hidráulica de correr em PVC 32 mm. 4 UNID 

88 Luva hidráulica em PVC de 1/211.  10 UNID 

89 Luva hidráulica em PVC d 20 x 1/2". 10 UNID 

90 Luva hidráulica em PVC d 25 x 1/21 .  10 UNIU 

91 Luva hidráulica soldável em PVC 20 mm. 10 UNIU 

92 Luva hidráulica soldável em PVC 25 mm. 10 UNID 

93 Luva hidráulica soldável em PVC 40 mm. 10 UNID 

94 Luva hidráulica soldável eh, PVC 50 mm. 10 UNID 

95 Mangueira Cristal, de nívl 5/16" 15 METRO 

96 Mangueira de jardim meia polegada 20 METRO 

97 Mangueira preta em poIitileno 2mm de espessura. 70 METRO 

98 Mangueira preta em politileno", 1,4 mm de espessura. 100 METRO 

99 Massa corrida. Galão de 118  litros. (Data de entrega próxima a data de fabricação). 10 UNIU 

100 Parafuso para fixação de vaso sanitário 20 UNIU 

101 
Parafuso rara telha de aMianto. 
de vedaçao. 

5/16" x llOmm. Acompanhando arruela e borracha 
150 UNIU 

102 Pedra brita n° 1 10 m3 

103 Pedra brita n°2 10 m3 

104 Pincel 1/2" 5 UNIU 

105 Pincel 1" 5 UNIU 

106 Pincel 2" 5 UNID 

107 Pincel 4" 5 UNIU 

108 Piso cerâmico 45cm x 45èm, PI-4. Cor a ser definida pela instituição. 80 m2 

109 Prego l2xl2 5 KG 

110 Prego 16x24. 5 KG 

111 Prego l7x27. 5 XC 

112 Prego 18x30. 5 XC 

113 Prego l9x39 5 KG 
114 Prego 2lx45 5 KG 
115 Prumo de aplicação em çonstruço civil, com 0,5 kg. 1 UNIU 

116 
Reator bivolt eletrônico 
normas (NBR n°14417 e 

:)ara lâmpada fluorescente 2 x 40, em conformidade com as 
14418). 

20 UNIU 

117 
Reator bi volt eletrônico 
14418). 

2x20, em conformidade com as normas (NBR n°14417 e 
20 UNID 

118 Registro de esfera VS, compacto soldável, 20 mm. 5 UNID 
119 Registro de esfera vS, compacto soldável, 25mm. 5 UNID 
120 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 1/2". 5 UNIU 
121 Registro de esfera, hidráulico, em metal, rosca de 3/4". 5 UNIU 

122 
Rejunte para cerâmicas, 
a 10 mm. Secagem rapia 

pisos e azulejos. Áreas internas e externas, para juntas de 2 
24 horas. Embalagens de 1kg. Cor a combinar. Data de 

10 KG 
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fabricação próxima a data de entrega. 

123 Rolo para pintura, material de espuma, 10cm. 10 UNID 

124 Rolo para pintura, material de espuma, 5cm. 10 UNIU 

125 Rolo para pintura, materia Ia, 23cm. 10 UNIU 

126 Sifão extensivo para pia coH entrada 	1/4' e 1.1/2' e saldas, 38,40,48 e 50. 10 UNID 

127 Telha cerâmica tipo canal 4000 UNID 

128 
Telha de cimento amianto 
largura de 1,10m. 

nas dimensões: Espessura, 6mm Comprimento 2,13m e 
50 UNID 

129 
Telha de Cimento Amianto. 
Largura 1,10m 

Dimensões: Espessura 6mm ; Comprimento 2,44m; 
50 UNIU 

130 Tijolo 6 furos de Primeira qualidade mínimas; 21,5cm x 13 cmm x 8,5 cm. 4 MILHEIRO 

131 Tomada externa Padrão ANT NBR 14.136, 10 UNIU 

132 Tomada interna. Padrão AëNT NBR 14.136. c/ tampa e parafusos. Cor branca. 15 UNID 

133 Torneira plástica p/jardim 1". Acompanhar "bico" adaptador para mangueira. 40 UNIU 

134 Trincha para pintura em cal. Dimensões; 165 x 57 x 60mm, com cabo. 10 UNID 

135 União de PVC soldável, 20hm. 4 UNID 

136 União de PVC soldável, 251nim. 4 UNIU 

137 
Válvula para pia inox completa1  
peneira em inox, 3". corpo 

com adaptador de saída, base plástica, corpo e 
e peneira em inox, 4 

2 UNID 

138 Válvula para tanque plást co (completa), em PVC, 1". 4 UNIU 

139 Enxada com cabo 5 UNID 

140 Pá de bico com cabo 5 UNID 

141 Espátula de aço flexível 5 UNIU 

142 Facão ponta reta 18" 5 UNID 

143 Dobradiça galvanizada 3 peças para porta 10 UNID 

144 Balde de construção de 101. 5 UNIU 

145 Coluna de ferro 3/8 6mts 5 UNID 

146 Coluna de ferro 1/4 6mts 5 UNID 

147 Coluna de ferro 5/16 6ms 5 UNID 

148 Tinta acrílica para pintura interna, cores variadas, galão de 201 5 UNIU 

149 Tinta acrílica para pinturá externa, cores variadas, galão de 201 4 UNIU 

150 Esmalte sintético cores variadas, galão 3,6 lts 10 UNIU 

F 	  
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Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 

omissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL Nb  XXX12022 
PROCESSO ADMINIST TIVO N° XXX12022 

ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL 

A 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Na qualidade de r-presentante legal da empresa 	 , inscrita no 
CNPJ sob o n° 	 1 credenciamos o Sr. (a) 
	  portador daCln° 	 , eCPFn° 
	  para nos representar na licitação em referência, com poderes 
para formular ofertas, Ia ces de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 
Local e data 

(Nome da Empresa) 
orne e Assinatura do Representante Legal) 

F 	 
CPL!Fernando Falcão 
Proc, 005I2022IEMAF 
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PREGÃO PRESENCIAL N° X)O(12022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO 
RUA ANTÔNIO PEREIRA SANTIAGO, N° 420 — VILA RESPLANDES. 
FERNANDO FALCÃO - MA. 

A empresa 	  estabelecida na cidade de 	, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 	  pelo seu representante legal infra-assinado, em 
cumprimento ao disposto no art. 41, VII da Lei Federal n° 10.52012002 DECLARA sob as 
penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos 
para Habilitação no PREGÃO PRESENCIAL N° __I20221CPLIPMFF, portanto, apto a 
participar do certame Iicit-tório. 

Local, data e assinatura. 

(nome da empre-a e do seu representante legal, com a devida identificação) 

OPuFernando Falcão 
Proc: 005/2027MAF 
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PREGÃO PRESENCIAL N' )OO(12022 
PROCESSO ADMINIST 

DECLARAÇÃO DE 1 

A empresa 	 
	  sediad 
representante legal, decl 
Federal no 8.666/1993, 
participar desta licitação 
concordata. 

TIVO N° XXX/2022 

ANEXO IV 

EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

signatária, inscrita no CNPJ sob o n.° 
na 	  (endereço completo), por seu 

ra, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2 0, da Lei 
ue até apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 
e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou 

Local e data. 

orne e assinatura do representante legal 

	

Fis: 	  
cpuFernando Falcão 
Proc: 006120221SgMAF 
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PREGÃO PRESENCIAL N' XXX12022 
PROCESSO ADMINISITI IVO N° XXX/2022 

ANEXO V 

ECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

A empresa 	  inscrita rio CNPJ n° 	 
por intermédio de seu reresentante legal o (a) Sr (a) 	  portador (a) da Cl 
ri° 	  e do CPF no 	 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega meno a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Local e data 

orne e assinatura do representante legal 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

F  c25J3  
CPL/Fornando Falcão 
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STADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 

omissão Permanente de Licitação CPL 
NPJ. 01.612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL N X)O(/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX)(12022 

ANEXO VI 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI-

REF. 

PL

REF: PREGÃO PRESEN9IAL N° XXX12022 

Senhor Pregoeiro e Equip4 de Apoio, 

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o 
Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção em geral para manutenção preventiva e corretiva, atendendo 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas secretarias, em 
conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência 
(Anexo 1). 

Nossa Proposta tem preço fixado em R$ 	 ( 	) para os serviços, composta e 
irreajustáveis de acordo cm exigências do Edital. 

Proposta de preços conj quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta. 

Prazo dos Serviços: Corforme especificado no Edital e Termo de Referencia. 

Prazo de validade da Pr9posta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta. 

Dados Bancários: Agncia 	N° da conta 	Banco 	  

Declaramos que terjnos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em pauta, e que nos freços  propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de 
qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir 
a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo 
correspondente aos dias de suspensão. 

MODELO DE PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 
ITEM 
	

bEscRiçÃo DO OBJETO 
	

QUANT 
	

UNID 
	

VALOR IJN 
1 

2 

3 

Atenciosamente,  

Local e data 
Atenciosamente, 

(Nome assinatura do responsável legal pela proponente) 

Fis: ,P-5q 
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PREGÃO PRESENCIAL O  XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  Na XXX/2022 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A 
COMISSÃO PERMANENJE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL. N° XXX/2022 

	(nome / razão social) 	 inscrita no CNPJ n.° 	  por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 	 , portador da 
Carteira de Identidade n. 	 e do CPF n,° 	 na Sessão Pública do 
PREGÃO PRESENCIAL W XX)(/2022. 

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, 
de 15 de dezembro de 206, nos termos do art. 3.0, estando apta a usufruir do tratamento ali 
previsto e DECLARA ser ( ) Microempresa  ( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir 
nenhum dos impedimentcs previstos no § 4° do artigo 3° da referida lei. 

DECLARO ainda ter ci 
benefícios da Lei ComplE 
Código Penal, sem prej: 
administrativas previstas 

ncia que "A falsidade de declaração prestada objetivando os 
Tmentar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do 
ízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
na Lei Federal n° 8.666/93". 

Local e data 
Atenciosamente, 

(Nome assinatura do responsável legal pela proponente) 

e 
F 	  
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PREGÃO PRESENCIAL N' XXX/2022 
PROCESSO ADMINIST TIVO N° X)O(/2022 

ANEXO VIII  

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERNANDO FALCÃO, E A EMPRESA 
	  PARA O FIM QUE 
ESPECIFICA. 

A PREFEITURA MUNICI?AL DE FERNANDO FALCÃO - PMFF, pessoa jurídica de direito 
público interno, doravan e denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o n°. 
01.612.667/0001-08, sedada na Rua Antonio Pereira Santiago n° 420, nesta cidade de 
Fernando Falcão, neste a o representado por sua Prefeita Municipal, RAIMUNDA DA SILVA 
ALMEIDA, brasileira, casada, Servidora Pública, portadora da Carteira de Identidade n°. 
38059142009-5, expedid pela SSP/MA, inscrito no CPF N°. 235.219.883-68, residente e 
domiciliado em Fernano Falcão - MA, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e do outro lado da empresa 	 , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 	 , com sede na Rua 
	 nu - Bairro 	 , CEP 	 , no município 
de 	 , representado por seu sócio administrador, Sr (a) 	  
brasileiro(a), casado( a), portador(a) da Carteira de Identidade n° 	, expedida pela 
	  e do CPF( n° 	  , doravante denominada CONTRATADA, tendo 
em vista o que consta ro Processo Administrativo n° XXXJ2022, e proposta apresentada, 
que passam a integrar ette  instrumento, independente de transcrição, na parte em que com 
este não conflitar, reolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N° ____ decorrente do Pregão Presencial n° __I2022IPMFF, regido 
pela Lei Federal n.° 8.6 6, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA.- DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construçb em geral para manutenção preventiva e corretiva, atendendo 
as necessidades da lrefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas secretarias, 
atendido as condições 
Referência), e de acord 
independente de transor 

e especificações constantes do EDITAL, e ANEXO 1 (Termo de 
com a proposta da Contratada que integram o presente Contrato, 

ção. 

F1s  250 
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CLÁUSULA SEGUNDA -bO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrto é de R$ 	 ( 	) 	a ser pago, em até 30 dias, após a 
entrega/realização dos s4rviços pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e 
aprovação do Setor cometente da CONTRATANTE, conforme planilha dos materiais 
abaixo descrito, extraída dàp ro'osta de preços vencedora do certame: 

PARAGRAFO PRIMEIRO-  O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as 
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente 
incidentes sobre os materiSs fornecidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA -j DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Para a execução deste ontrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA, 
além das contidas no Termo de Referência (ANEXO 1) do edital: 
a) Executar o objeto na condições e no prazo estabelecido no processo, contados a partir 

do recebimento da espectiva autorização de serviços expedida pelo Contratante, 
conforme especificações técnicas estabelecidas no processo e em sua Proposta de 
Preços, observados 	respectivas quantidades, qualidades e preços; 

b) Refazer os serviços qeprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo 
com as especificaçõs técnicas exigidas no processo ou com a Proposta de Preço, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 

c) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato; 
d) Identificar seu pessoál nos atendimentos; 
e) Designar proposto pra resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, 

indicando seus endeeços físicos e eletrônicos (e-mail), telefone, celular e fac-símiles; 
f) Comunicar imediata4nente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, 

CNPJ, dados bancárbs, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 
g) Responsabilizar-se dela  qualidade dos serviços executados, sob pena de responder 

pelos danos causadis à Administração ou a terceiros; 
h) Arcar com as despqsas com encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações 

sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da 
execução; 

i) Respeitar e fazer cori que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde 
serão executados os serviços; 

j) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e 
medicina do trabaIhc, 

k) Responder pela súpervisão, direção, técnica e administrativa e mão de obra 
necessárias à execu;ão deste contrato, como única e exclusiva empregadora; 

1) 	Responsabilizar — se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

m) Responsabilizar- se oelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo CONTRATANTE; 

n) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas aS condições de habilitação e qualificação exigidas. 

FI 	51- 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se 
compromete a, além das =tidas no Termo de Referência (ANEXO 1) do edital: 
o) Caberá à Contratanta mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento dos 

materiais, de acordo côm o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da 
Contratada, por qulquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas 
contratuais aqui estabélecidas; 

À Fiscalização fica asseguada o direito de: 
Exigir o cumprimento te  todas as cláusulas contratuais; 
Controlar as requisiçes e documentar as ocorrências havidas no período de vigência 
do contrato; 

r) Proceder ás advertêdcias, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assurT}idas pela Contratada. 

s) Comunicar à Contra da toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
dos serviços, objeto dêste contrato. 

t) Fornecer atestados d capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

u) Atestar os documents fiscais pertinentes, quando comprovado que o fornecimento foi 
realizado de forma satisfatória, objeto deste contrato, podendo recusar aqueles que 
não estejam de acorda com os termos deste Contrato. 

v) Examinar todos os serviços fornecidos pela contratada, antes de sua utilização, e 
decidir sobre sua ace tação ou rejeição; 

w) A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada na 
execução dos serviço; 

x)  

p)  
q)  

Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no 

Y) Notificar, por escrito 
de execução do objei 

z) Prestar as informaç 
CONTRATADA; 

aa) Receber os serviçc 
condições estabeleci 

bb) Rejeitar, no todo o 
especificações do Ei  

ontrato; 
CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
fixando prazo para a sua correção. 

es e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

s adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
as no Edital; 

j em parte, os serviços que a contratada entregar fora das 
ital; 

cc) Comunicar à contrtada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsável pelo recebimento dos serviços adquiridos; 

dd) Fiscalizar a execuçã do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

CLÁUSULA QUINTA - ELOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS  
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 
a) a proposta da contratda datada de 	; e, 
b) as, eventuais, corres:1d

A 

ências entre as partes decorrentes deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA -  PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO  
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, após o que deverá ser providenciado o registro do 
instrumento pelo setor competente. 

Fis: 15 g  
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CLÁUSULA OITAVA - od PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da 
data de sua assinatura, e findará no dia - de 	 de 	 condicionada a 
sua eficácia à publicação no Diário Oficial. Podendo ser prorrogado conforme hipóteses 
contidas no art. 57, inciso 1 da Lei Federal ri0  8.666/93, e a critério da Administração. 

PARÁGRFO SEGUNDO DA EXECUÇÃO: O início da prestação dos serviços será a partir 
da data da assinatura do contrato e ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo setor competente 
da administração municipal, condicionada a sua eficácia à publicação no Diário Oficial;. 

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da efetiva entrega cos itens, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, 
devidamente atestada, assinada e datada por quem for de direito. 

O pagamento dos serviçoè a que se refere esta cláusula será efetuado na conta corrente n° 
_____ agência n° 	 de titularidade da CONTRATADA, no Banco 	  

A CONTRATANTE se o»riga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos serviços 
prestados, depois de confridos e aprovados pelo setor competente. 

CLÁUSULA DÊCIMA - Dk CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO  

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município 
da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE 
GESTORA 

PROJET 
ATIVIDAÕE 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR DA 
DOTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

O atraso injustificado 4 prestação dos serviços ou entrega dos produtos sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e tris  centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela ematrasq, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% 
(vinte por cento) 10 valor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRb - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE 
poderá aplicar as seguirtes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, 
nas hipóteses de inexecUção total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita; 
b) Multa de 101/0 (d*  por cento) sobre o valor total do Contrato; 
c) Impedimento par participar de licitação e assinar contratos com o Município de 

FERNANDO FALAO pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de iridoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a 
CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e d" poderão ser 
aplicadas conjuntamente cm a prevista na alínea "b" 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
propor a aplicação da 
apresentando provas que 

- Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, 

stifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções 
administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando: 

a) Prestar os serviços ou entregar os produtos em desconformidade com o especificado 
e aceito; 

b) Não substituir, no prazo estipulado, o serviço recusado pela CONTRATANTE; 
c) Descumprir os prados e condições previstas neste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias 
consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou 
cobrado diretamente da Cs NTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, alhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enq anto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuai e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente 
Contrato, as hipóteses 9lencadas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e ocorrerá nos 
termos do art. 79, do mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por 
ato unilateral e escrito dal CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
do art. 78 da Lei Fede 1 n.° 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e 
fundamentada da autorid de superior. 

PARÁGRAFO TERCEIR - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, 
sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUART - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão 
unilateral deste Contrat independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, 
nos seguintes casos: 

a. Para atender o ir eresse e conveniência administrativa, mediante comunicação à 
Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o 
pagamento do prouto efetivamente entregue até a data da rescisão; 
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b. Descumprimento dej qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base 
contratual; 

c. Transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 

d. Desatendimento das determinações regulares de representantes que forem 
designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega 
do objeto; 

e. Cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os 
direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8666/93, bem como na 
legislação especial no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA TE CEIRA - FISCAL DE CONTRATO 

A CONTRATANTE desigqará o fiscal do Contrato, para promover o acompanhamento do 
fornecimento dos materias e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e 
quantitativos, prazos e dmais especificações necessário na execução plena dos serviços 
contratos, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidasorretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso li], c/c 
Artigo 67, §§ 11  e 21  da Leri  Federal n° 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei Federal n° 
8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados 
com a Administração Púbica. 

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos 
Administrativos, conformo disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser a terado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 
21/06/1 993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

A CONTRATADA não ppderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, 
bem como cedê-lo ou trnsferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e 
aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente 9 
obedecendo ao disposto! 
publicação condição indi 

ontrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, 
no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1 993, sendo a 
pensável à sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 10.520/2012, da Lei Federal n° 
8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA DÉCIMA OITÀVA — DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO  

O presente contrato vinci4la-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2022, 
TERMO DE REFERENCIA{ disposto no Anexo 1 do Edital e à proposta vencedora, conforme 
exposto no inciso XI do artibo  55 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou 
terceiros, razão de ação çu omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus 
prepostos, independentemnte de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver 
sujeita. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ibo FORO  

Fica eleito o foro da Cidade de Barra do Corda — MA, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiadj que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da 
execução deste Contrato E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, 
ajustado e contratado, é lvrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lido e ach 	nforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo 
nomeadas. 

Fernando Falcão - MA, 

 

de 	 de 2022. 

    

Pela CONTRATANTE 	 Pela CONTRATADA 

Raimunda da Silya Almeida 
Prefeita Mur4dcipal 	 Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 
ja  NOME: CPF/MF n°: 

CPF/MF n°: D NOME: 
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PREGÃO PRESENCIAL N XXX/2022 
PROCESSO ADMINIST - 'TIVO N°  XXX12022 

ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, 
PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

A 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Ref.: PREGÃO N° 	12022/CPL 

Prezados Senhores, 

A Empresa 	  inscrita no CNPJ n° 	  
com sede na 	  
Por intermédio de seu rep-esentante legal o(a) Sr.(a) 	  
	  CPF n° 	  declara para os fins de direito, 
caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato 
Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e 
de segurança e saúde dp trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro 
contratuais e pela preVisão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo 
equipamentos de proteção. 

LOCAL E DATA 

Nome e assinatura do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N X)(X/2022 
PROCESSO ADMINISTR1TIVO N° XXX/2022 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS). 

A 
COMISSÃO PERMANEN 

REF: PREGÃO PRESENC 

E DE LICITAÇÃO — CPL 

IAL n° X)O(12022. 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa 	  
CNPJ no 	 , está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, 
sendo o local adequado r compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em 
anexo do prédio e suas instalações. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos 
humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades. 

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA: 

ENDEREÇO: 	  
CIDADEIESTADO: 	  
CEP: 	  
TELEFONE: 

Nome da empresa 
Nome do seu Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N1  XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° X)(X12022 

ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° X)O(12022 

	 (Identificação completa do representante da licitante) 	, como representante 
devidamente constituído ce 	(Identificação completa da licitante) 	, doravante 
denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 
XXX/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

a) A proposta anexa foi lelaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 
conteúdo da proposta anxa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido comi ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (PREGÃO PRESENCIAfr N° XXX/2022), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de aprese4tar  a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO PRESENCIAL N° 
)(XX12022), por qualquer mpio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por Élualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2022) 
quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da 
indiretamente, gomunicadc 
fato da (PREGÃO PRESE 
licitação; 

proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
ICIAL N° XXX/2022) antes da adjudicação do objeto da referida 

e) Que o conteúdo da proiosta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com  ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das proposfas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações paria firmá-la. 

Local e data 
Atenciosamente, 

(Nome e -ssinatura do responsável legal pela proponente) 
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