
 

 
 

 
Edital de Licitação PE N° 007/2022 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

O Município de Varjão, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. º 8.666, de 
21 de junho de 1993, Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 13.979/2020 e 
alterações posteriores, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço por item, conforme descrito neste edital e seu(s) 
anexo(s). 
 
A solicitação de esclarecimento de dúvida a respeito das condições do edital e de 
outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser protocolada por e-mail, 
através do endereço cplvarjao@gmail.com, ou por escrito pelos interessados em 
participar do certame à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Varjão, 
situada na Praça Moisés Franco, n° 25, Centro, Varjão -GO, no horário das 8h ás 11h 
das 14h às 15h, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida neste 
instrumento convocatório para abertura da “Proposta” e “Documentação”. 
 
A resposta será divulgada, exclusivamente, mediante publicação de nota no sítio da 
Prefeitura Municipal de Varjão, no endereço eletrônico www.varjao.go.gov.br  e através 
do portal de compras www.bll.org.br . 
 
INÍCIO DO CERTAME E ABERTURA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
 
LOCAL: Portal  www.bll.org.br  
ABERTURA: 03 de agosto de 2022. 
HORÁRIO: 09:30hs 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Aquisição de materiais de construção para reforma e manutenção de prédios 
da administração pública municipal. Conforme as especificações e modelos 
constantes no Termo de Referência, que faz parte integrante do presente edital. 
 
2. DOS ANEXOS: 
2.1. Constituem parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de referência;  
Anexo II – Declaração de Idoneidade; 
Anexo III – Declaração de não emprego de menor; 
Anexo IV – Declaração de plena aceitação dos termos do edital; 
Anexo V – Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; 
Anexo VI - Modelo de proposta; 
Anexo VII – Minuta de contrato. 
 
3. INTRODUÇÃO 
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3.1. Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura deste pregão será 
realizada no 1º (primeiro) dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal que se 
seguir, no mesmo horário. 
 
3.2. No site indicado serão realizados os seguintes procedimentos pertinentes a este 
pregão: 
3.2.2. Recebimento da “Proposta” e “Documentação”; 
3.2.3. Abertura da “Proposta” e exame de conformidade das propostas; 
3.2.4. Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
3.2.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances; 
3.2.6. Abertura da “Documentação” do licitante detentor do menor preço e exame da 
habilitação; 
3.2.7. Quaisquer outros procedimentos que se fizerem necessários à realização deste 
pregão. 
 
3.3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados 
durante a sessão, lavradas em ata, ou por ofício, com comprovação de seu 
recebimento. O resultado final do certame também será divulgado no Portal da 
Transparência, no endereço eletrônico www.varjao.go.gov.br   
 
3.4 A licitante deverá apresentar, para participação no certame, dois arquivos, sendo a 
proposta de preços com seus componentes (veja item 6 do edital), e a documentação 
de habilitação (veja item 12 do edital). A falta da proposta ou da documentação de 
habilitação poderá provocar a desclassificação da proposta ou a inabilitação da 
concorrente. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 
4.1.1. Atuem no ramo da atividade pertinente ao objeto do certame, sejam 
detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham 
credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que 
disciplina a inscrição no PORTAL BLL COMPRAS (www.bll.org.br ); 
4.1.2. Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste 
edital; e  
4.1.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA 
DOCUMENTAÇÃO.  
4.1.4. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
4.1.4.1. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal BLL Compras, no sítio  
www.bll.org.br , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
 
4.1.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
4.1.6. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, 
cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu 
representante. 

http://www.varjao.go.gov.br/


 

 
 

 
4.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
4.2.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação por qualquer órgão 
da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal 
(Com fundamento no Acórdão exarado no julgamento do Recurso Especial nº 
151567/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, não podem participar da licitação 
empresas apenadas com suspensão temporária de participação em licitação, bem 
como diretores, sócios ou dirigentes que tenham participado de outra pessoa jurídica 
suspensa). 
 
4.2.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
4.2.3. Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam funcionários 
ou membros da Prefeitura Municipal de Varjão. 
4.2.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 
4.2.3. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do 
certame para o(s) mesmo(s) item(s). 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
5.1. O presente certame observará os benefícios previstos na Lei Complementar n° 
123/2006 conferido à MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
6. DO PROCEDIMENTO 
 
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data 
e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
 
6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 
 
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 
 
6.5. A proposta a ser apresentada pela licitante deverá conter, sob pena de 
desclassificação: 
 

i. Marca do produto ofertado; 
ii. Valor unitário e valor total do item; 
iii. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência; 
iv. Prospecto, folder, flyer etc. contendo a foto e a descrição do produto; 



 

 
 

v. Para o caso de fabricação própria, indicar, no local de marca, o nome 
fantasia da empresa, se outro não houver; 

vi. Para o caso de fabricação própria, apresentar uma fotografia do produto 
finalizado; 

vii. Para o caso de fabricação própria, apresentar a descrição do produto. 
 
6.7. Serão aplicadas as penalidades previstas neste edital ao licitante que fizer ou 
apresentar declaração falsa. 
 
6.8 Exame de conformidade das propostas, consistindo em conferência, análise e 
classificação destas com o objeto e as exigências deste edital; 
 
6.9. Uma vez iniciada a abertura da Proposta, não serão permitidas quaisquer 
retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 
 
6.10. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de 
participar da fase de lances. 
 
6.11. Após a fase de classificação não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
6.12. O licitante que se abstiver de apresentar lance, ficará excluído dessa etapa e terá 
mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 
 
6.13. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com irregularidade, 
terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo de serem-lhe aplicadas, no que 
couber, as penalidades previstas neste edital e demais cominações legais, com 
exceção da hipótese prevista no artigo 43, § 1º, da LC 123/2006, alterada pela LC 
147/2014. 
 
6.13.1 À licitante que ofertar lances, sagrar-se vencedora e vier a ser inabilitada poderá 
ser aplicada a sanção prevista no art. 7° da Lei 10.520/2002. 
 
6.14. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, 
com exceção da hipótese prevista no artigo 43, § 1º, da LC 123/2006, alterada pela LC 
147/2014. 
 
6.15. Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem 
durante a realização deste Pregão: 
 
6.16.  Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
 
6.17. Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
 
6.18. Adjudicar o objeto deste Pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta 
considerada como a mais vantajosa para o município de Varjão, após constatado o 
atendimento das exigências deste edital, se não houver interposição de recurso;  
 



 

 
 

6.19. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a 
este Pregão; 
 
6.20. Encaminhar ao Prefeito Municipal o processo relativo a este pregão, devidamente 
instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste 
procedimento licitatório e à contratação do objeto com o licitante vencedor. 
 

6.21. Ao Prefeito de Varjão  caberá: 
6.21.1. Decidir a respeito dos recursos contra atos do pregoeiro;  
6.21.2. Adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, se houver 
interposição de recurso; 
6.21.3. Homologar o resultado deste pregão, depois de decididos os 
recursos porventura interpostos contra atos do pregoeiro; 
6.21.4. Promover a celebração do contrato correspondente a este pregão. 

 
6.22. Se não houver tempo suficiente para a abertura da “Proposta” e “Documentação” 
em um único momento ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou 
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 
posteriormente. 
 
6.23. A interrupção dos trabalhos somente dar-se-á após a etapa competitiva de 
lances. 
 

6.23.1 Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos 
representantes legais dos licitantes presentes, mediante registro na ata 
respectiva. 

 
6.24. Ultrapassada a fase de análise das propostas e aberta a documentação de 
habilitação, não caberá a desclassificação dos licitantes por motivo relacionado com a 
proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 
6.25. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 
constar originariamente da proposta/documentação, com exceção da hipótese prevista 
no artigo 43, § 1º, da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014. 
 

6.25.1 Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 
diligência promovida. 

 
6.26. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão 
efetivadas: 
 

6.26.1 Se não houver manifestação de nenhum licitante de sua intenção de 
interpor recurso, devidamente registrado em ata durante o transcurso da 
sessão do pregão, caso em que a adjudicação caberá o pregoeiro.  
 



 

 
 

6.26.2 Se houver interposição de recurso contra atos do pregoeiro, após o 
deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do 
seu resultado, a adjudicação e a homologação caberão ao gestor do 
município de Varjão . 

 
6.27. Da ata relativa a este pregão constarão os registros dos representantes 
credenciados dos licitantes, a análise das propostas e dos documentos de habilitação, 
os preços das propostas e dos lances apresentados, a manifestação do licitante quanto 
à interposição de recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários. 
 
6.28 Após convocação do pregoeiro, a licitante vencedora terá o prazo de 4 (quatro) 
horas para apresentação da proposta readequada ao valor final, sob pena de 
desclassificação (vide itens 11.16, 11.17 e 11.18). 
 
7. DOS PREÇOS 
 
7.1 A licitante deverá indicar o preço unitário fixo e irreajustável, considerando que: 
 

7.1.1 No preço cotado estarão inclusas todas as despesas legais incidentes 
e as resultantes do fornecimento, bem como quaisquer descontos que 
venham a ser concedidos. 
7.1.2 A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de 
julgamento será da exclusiva e total responsabilidade do licitante. 
7.1.3 Os preços finais obtidos em fase de lances serão considerados 
válidos, sujeitando-se a licitante que o ofertar às sanções administrativas 
previstas neste edital para o caso de não-cumprimento (vide item 6.11). 

 
8. DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 
8.1. A proposta deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data 
estabelecida neste edital para o recebimento da "Documentação" e "Proposta de 
Preço". 
 
8.2. Se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse da 
Administração, poderá ser solicitada a prorrogação por igual prazo, no mínimo. 
 
9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Para efeito de elaboração da proposta e de seu julgamento, não será aceita, sob 
qualquer título, a oferta de outros valores que não seja o preço por item da proposta. 
 
9.2. Caberá ao pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, o julgamento 
da obediência às condições aqui estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou 
omissões deste edital. 
 
9.3 Não serão aceitas propostas com valor 0,00. 
 
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 



 

 
 

10.1. Após a análise das propostas poderão ser desclassificadas, com base no artigo 
48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, aquelas que: 
 
10.1.1. Apresentarem preços excessivos, ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 
documentação, e que não comprovem que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e compatíveis com a execução do objeto; 
 
10.1.2. Não atenderem às exigências contidas neste edital. 
 
11. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  
 
11.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 
especificações exigidas no Termo de Referência. 
 
11.3 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
11.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
11.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 
11.6 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta serão definidos pelo pregoeiro diretamente no sistema do Portal 
de Compras; 
 
11.6.1 somente serão aceitos lances que contenham duas casas decimais.  
 
11.7 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
 
11.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
11.9 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
11.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
 



 

 
 

11.11 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
11.12. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances, a 
classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 
 
11.13. No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, 
será vencedora do item, aquela que ofertar o menor valor. 
 
11.14. Em qualquer caso, mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor 
preço por item, no sentido de melhorar ainda mais a oferta. 
 
11.15. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste 
edital, quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada 
vencedora. 
 
11.16 Para comprovação do aceite da proposta, a licitante deverá apresentar, após a 
fase de lances e antes da homologação, nova proposta, readequada ao valor final, 
juntamente com a composição dos preços unitários através da Planilha de Custos e 
Formação de Preços, a fim de verificação de exequibilidade e pleno atendimento ao 
previsto neste edital, sendo que a não apresentação provocará a desclassificação da 
proposta e possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis previstas no art. 7° da 
Lei 10.520/2002. 
 
11.17 O prazo para apresentação da nova proposta será de até 4h a contar do 
encerramento da disputa do item. 
 
12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
 

12.1.1. SICAF; 
12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 
12.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


 

 
 

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

12.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
 
12.2 PARA QUE SE REALIZE A HABILITAÇÃO, A INTERESSADA DEVERÁ 
APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
I. Relativos à Habilitação Jurídica (poderão ser aceitos outros, desde que 

atendam à legislação vigente): 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa Individual;  
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, deverá 
acompanhar a documentação atinente a investidura de seus atuais administradores 
nos respectivos cargos; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 
Junta Comercial, no caso de cooperativas. 
 
II. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Cartão de CNPJ; 
b) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS); 
c) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
d) Prova de regularidade para com a fazenda Estadual; 
e)  Prova de regularidade para com a fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei n. 12.440, de 7 
de julho de 2011; 
 
III. Qualificação econômico-financeira: 
 

a) Certidão de falência, concordata ou recuperação judicial, com data de expedição 
ou revalidação até 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação. 
Caso a certidão não consigne prazo de validade, serão considerados 90 
(noventa) dias; 

b) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da 
licitação. 

 
IV. Documentação quanto à qualificação técnica 
 



 

 
 

a) A proponente deverá apresentar pelo menos 01 atestado de bom desempenho 
anterior, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que em 
seu objeto especifique, minimamente, as seguintes partes do objeto: 
  

b) Fornecimento de materiais de construção;  
 

c) O (s) atestado (s) deverá possuir informações claras sobre quem o expedir, 
como razão social, cargo e telefone de contato. Caso pairem dúvidas sobre a 
veracidade do (s) atestado (s) apresentado (s), poderá o pregoeiro realizar 
auditoria para saná-las; 
 

d) Poderão ser apresentados um ou mais atestados. 
 
V. Outros documentos: 
a) Declaração de Idoneidade, conforme anexo III; 
b) declaração de que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal, em cumprimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei n.º 8666/93, 
conforme anexo IV; 
c) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
1.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz; 
 
2.2. Serão aceitas somente documentos legíveis; 
2.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
3. O licitante vencedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
13. DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
13.1. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 
estabelecidas. 
 
13.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá, de acordo com 
o art. 48 da Lei 8.666, fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 
artigo. 
 



 

 
 

13.3. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor 
classificada em licitação em que se adotou a modalidade pregão, deverá a 
Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente. 
 
14. DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 
14.1. Trata-se de licitação, Pregão Eletrônico para registro de preços, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, conforme disposto no art. 4º, inciso X, da Lei n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 
 
15. DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura do certame. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO 
 
16.1. O objeto deste pregão será adjudicado em consideração ao menor preço por 
item, depois de atendidas as condições deste edital. 
 
17. DO CONTRATO 
 

a) Findo o processo licitatório, a Prefeitura Municipal de VARJÃO convocará a 
licitante vencedora para assinatura do contrato de fornecimento do objeto. O 
prazo para assinatura do contrato, por parte da licitante vencedora, será de até 
05 (cinco) úteis a contar da notificação feita pelo Pregoeiro, através de e-mail, 
podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito durante seu 
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Unidade Requisitante, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste Edital; 

 
b) Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Unidade 

Requisitante, a assinar o contrato, dentro do prazo previsto, caracterizará os 
descumprimentos totais da obrigação, ficando sujeita à multa prevista neste 
edital, além de outras sanções cabíveis e previstas no Art. 87 da Lei 8666/93; 

 
c) As obrigações decorrentes da presente licitação estão previstas neste Edital, 

observando-se os termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 

 
18. ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
18.1. Caso haja, o Pregoeiro nomeado da Comissão de Licitações convocará 
oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da proposta para, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, art. 7º da Lei 10.520/2002. 
 



 

 
 

18.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração do Órgão. 
 
18.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido 
documento no prazo e nas condições estabelecidos, chamar as licitantes 
remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, 
devendo a Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado 
inicialmente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei. 
 
18.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
18.5. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do 
art. 64, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas 
condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
18.6. Na emissão da nota de empenho os documentos comprobatórios de situação de 
regularidade fiscal e trabalhista, apresentados em atendimento às exigências de 
habilitação, estiverem com validade expirada, à empresa deverá providenciar a 
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.  
 
18.7. Constitui parte integrante deste edital a minuta contratual, que poderá ser 
alterada quando da assinatura do contrato, acrescentando ou suprimindo cláusulas 
e/ou parágrafos, para sua adequação. 
 
18.8. A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
19. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DA REPACTUAÇÃO 
 
19.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou as supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que 
preceitua o art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
19.2 A repactuação de preços como espécie de reajuste contratual poderá ocorrer, 
desde que seja observado o interregno mínimo de um ano contado da data de 
apresentação da proposta. 
 
19.3 A repactuação será precedida de solicitação da Contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 
de custos e formação de preços ou do novo acordo coletivo que fundamenta a 
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 
 
19.4 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 



 

 
 

 
19.5 As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de 
apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato. 
 
19.6 As repactuações a que a Contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a 
vigência do Contrato serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato. 
 
19.7 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os 
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 
 
20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
20.2. O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, contados a partir 
da assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Varjão . 
 
21. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
21.1. A fiscalização e a gestão do contrato originado com este procedimento serão 
realizadas por servidor a ser designado pela Administração. 
 
21.2. O servidor indicado para acompanhar a execução do contrato anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do mesmo, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas observadas. 
 
21.3. A Contratada deve manter preposto, aceito pela Administração, durante o período 
de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
22. DO PAGAMENTO 
 
22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 
 
23. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 
23.1. Qualquer licitante é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este edital, desde que protocolada a manifestação com antecedência de até 
02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas. 
 
23.2 O pedido de impugnação deverá ser encaminhado à CPL através do próprio site 
de compras, na aba própria. 
 
23.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do termo de referências, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação, conforme art. 24, § 1º, do Decreto n.º10.024/2019. 
 
23.4 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação 
da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 



 

 
 

 
23.5 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do 
www.siteportaldecompraspublicas.com.br , no link correspondente a este edital, ficando 
todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas 
pelo Pregoeiro. 
 
23.6. A impugnação feita pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório, até que seja proferida decisão final na via administrativa. 
 
23.7. A manifestação da intenção de interpor recurso das decisões proferidas durante a 
sessão de julgamento deverá ser feita ao final do ato, com registro em ata da síntese 
das razões de recorrer, devidamente motivadas, nos casos de discordância com o:  
 
23.7.1. Julgamento das propostas; 
23.7.2. Habilitação ou inabilitação do licitante; ou 
23.7.3. Com outros atos e procedimentos. 
 
23.8. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso 
no momento da sessão do pregão implicará decadência desse direito do licitante, 
podendo o pregoeiro adjudicar o objeto ao vencedor. 
 
23.9. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra 
decisão do pregoeiro, caberá ao recorrente a juntada das razões recursais, no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
 
23.10. O recurso será dirigido ao pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará 
disponível aos demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas 
contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
23.10.1. As licitantes que desejarem impugnar o recurso ficarão intimadas a fazê-lo 
desde a sessão de julgamento do Pregão. 
 
23.10.2. O prazo de impugnação do recurso (contrarrazão) será contado do término do 
prazo para oferecimento das razões da recorrente. 
 
23.11. O recurso porventura interposto contra decisão do pregoeiro, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
23.12. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o gestor do município de Varjão poderá homologar este procedimento 
de licitação e determinar a contratação com a licitante vencedora. 
 
23.13. Qualquer argumento ou subsídio concernente à defesa da licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões do pregoeiro deverão ser 
apresentados exclusivamente por escrito, fisicamente, em recurso próprio, 
devidamente protocolado no campo próprio dentro do próprio sistema. 
 
23.17. Toda petição de impugnação do edital ou de interposição de recurso deverá ser 
encaminhada via e-mail para a CPL, no seguinte endereço: cplvarjao@gmail.com  
 

http://www.siteportaldecompraspublicas.com.br/
mailto:cplvarjao@gmail.com


 

 
 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. Serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro e equipe de apoio quaisquer 
erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura 
ocorrerem entre o preço unitário e o total, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
 
24.3. Caso alguma certidão ou documento não consigne prazo de validade, serão 
considerados válidos por 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão, 
se outro prazo não tiver sido expresso. 
 
24.4. Será desclassificada a licitante que se encontrar, à data da apresentação das 
propostas, em atraso com a entrega de material ou prestação de serviços junto ao 
município de Varjão. 
 
24.5. Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos 
faltantes, necessários à habilitação, que não tiverem sido entregues até o momento da 
abertura dos trabalhos. 
 
24.6. A ausência de pedido de esclarecimentos complementares por parte das 
proponentes implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas 
foram consideradas suficientes. 
 
24.7. O fornecedor que, sem justa causa, descumprir as obrigações assumidas ou 
infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, 
devidamente justificado e comprovado, responderá, conforme a natureza e gravidade 
da falta cometida, às penalidades e sanções pertinentes à matéria. 
 
25. DO PREGÃO 
 
25.1. A critério da administração do município de Varjão, este pregão poderá: 
25.1.1. Ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 
25.1.2. Ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse 
público, em decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta; 
 
25.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão: 
25.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 
8.666/93;  
25.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado no subitem anterior.  
 
26. DO FORO 
 
26.1. Para solução das questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da cidade de Varjão, 
Estado de Goiás. 
 



 

 
 

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que será publicado no sitio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Varjão , no lugar de costume, e no Portal de 
Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/). 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO, 14 de julho de 2022. 

 
 
 

Woshiton Carlos Antunes Vieira 
Pregoeiro 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

 
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1     DO OBJETO  
 
O objeto do presente termo de referencia é a aquisição de materiais de construção 
para reforma e manutenção de prédios da administração pública municipal, em 
conformidade com o presente Termo de Referência. 
 

Item Fonte Descrição Und Qtd Custo 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

1 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV. DA REGIAO - 
BRUTA 

m 30,00 29,98 899,40 

2 SINAPI CAIBRO NAO APAREL.*5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIV. DA REGIAO - BRUTA 

m 30,00 13,70 411,00 

3 SINAPI SARRAFO NAO APAREL. *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV. DA REGIAO - 
BRUTA 

m 50,00 9,67 483,50 

4 SINAPI RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIV. DA REGIAO 

m 50,00 3,49 174,50 

5 SINAPI RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIV.DA REGIAO 

m 60,00 3,49 209,40 

6 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

m 45,00 10,03 451,35 

7 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

m 90,00 16,63 1.496,70 

8 SINAPI DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 
1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) 

unid 5,00 18,97 94,85 

9 SINAPI DISCO  DESBASTE P/ METAL FERROSO EM GERAL, C/ 
3 TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 "(228,6 X 6,4 X 22,2 MM) 

unid 6,00 17,91 107,46 

10 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) Kg 5,00 24,77 123,85 

11 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 
10) 

Kg 5,00 24,45 122,25 

12 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10) 

kg 15,00 24,45 366,75 

13 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 
5) 

kg 10,00 24,63 246,30 

14 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Kg 20,00 27,38 547,60 

15 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 
KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) 

kg 20,00 27,38 547,60 

16 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 
KG/M) 

kg 10,00 35,99 359,90 

17 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MAD.COMP. 
PRENSADA, DE 2200X1600 MM, E = 6 MM 

m² 50,00 35,35 1.767,50 

18 SINAPI PONTALETE ROLIÇO S/ TRATAM., D = 8 A 11 CM, H = 3 
M, EM EUCAL. OU EQU. REGIAO - BRUTA 
(ESCORAMENTO) 

m 100,00 3,34 334,00 

19 SINAPI LAJE PRE-MOLD.CONV. (LAJ. + VIG.) P/ FORRO, UNID. 
SOBREC. 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (S/ COL.) 

m² 50,00 50,60 2.530,00 

20 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 30,00 150,00 4.500,00 

21 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m³ 30,00 151,96 4.558,80 

22 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 sacos 300,00 33,00 9.900,00 

23 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

m³ 30,00 86,68 2.600,40 

24 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

m³ 30,00 87,14 2.614,20 



 

 
 

25 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS sacos 120,00 21,00 2.520,00 

26 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM 
(L X A X C) 

unid 2.000,00 0,76 1.520,00 

27 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJ. VAZ. P/ ALVEN. DE VEDACAO, 
6 FUROS NA HORIZ., 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

Unida
de 

4.500,00 0,80 3.600,00 

28 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO 
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMP. DE *44 A 
50* CM, REND. DE COBERT. DE *26* TELHAS/M2 

unid 2.500,00 1,60 4.000,00 

29 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 
3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 

unid 30,00 134,23 4.026,90 

30 SINAPI CONJ. ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBR. 
(1 ARRUELA MET.E 1 ARRUELA PVC - CONICAS) 

CJ 180,00 0,29 52,20 

31 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 
SEXT., 5/16 " X 110 MM, P/ FIX. DE TELHA EM MAD. 

UNID 180,00 1,54 277,20 

32 SINAPI CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM 

m 50,00 44,71 2.235,50 

33 SINAPI CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM 

m 50,00 37,83 1.891,50 

34 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM bar
ras 

100,00 17,35 1.735,27 

35 SINAPI ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") bar
ras 

120,00 31,23 3.747,60 

36 SINAPI ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") bar
ras 

100,00 49,28 4.928,04 

37 SINAPI ACO CA-50 10,0 MM (3/8") bar
ras 

80,00 66,73 5.338,37 

38 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, 
PEI <= 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

m² 120,00 28,40 3.408,00 

39 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II kg 480,00 1,30 624,00 

40 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg 50,00 4,11 205,50 

41 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI >=A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

m² 150,00 29,40 4.410,00 

42 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 30,00 7,91 237,30 

43 SINAPI ADITIVO IMPERM.DE PEGA NORMAL P/ ARGAM. E 
CONCR. S/ ARMAC., LIQU. E ISENTO DE CLORETOS 

L 15,00 8,23 123,45 

44 SINAPI ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE 
CRISTALIZANTE 

L 6,00 27,37 164,22 

45 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 
120, COR VERMELHA 

Unida
de 

90,00 0,94 84,60 

46 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Unida
de 

50,00 2,80 140,00 

47 GOINFRA LIXA P/MADEIRA No.240 Unida
de 

15,00 1,25 18,75 

48 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 

latas 
18 l 

20,00 161,10 3.222,00 

49 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA latas 
18 l 

30,00 452,52 13.575,60 

50 SINAPI TINTA PVA LATEX latas 
18 l 

30,00 296,10 8.883,00 

51 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 

latas 
18 l 

40,00 108,00 4.320,00 

52 SINAPI TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO galão 
3,6 l 

20,00 130,43 2.608,56 

53 SINAPI VERNIZ ACRILICO galão 
3,6 l 

20,00 112,25 2.244,96 

54 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M rolo 
50 m 

15,00 8,79 131,85 

55 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS 

caixa
s de 20 

kg 

50,00 55,60 2.780,00 

56 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO) 

l 15,00 35,34 530,10 

57 SINAPI SOLVENTE l 20,00 14,13 282,60 

58 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO galão 20,00 121,86 2.437,20 



 

 
 

3,6 l 

59 GOINFRA MASSA A OLEO kg 15,00 8,54 128,10 

60 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO latas 
18 l 

6,00 492,12 2.952,72 

61 SINAPI DILUENTE AGUARRAS l 5,00 20,90 104,50 

62 SINAPI PORTA DE MAD., FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESP., NUCLEO 
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACAB. EM PRIMER P/ 
PINTURA 

unid 6,00 189,00 1.134,00 

63 SINAPI PORTA DE MAD., FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESP., NUCLEO 
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACAB. EM PRIMER P/ 
PINTURA 

unid 18,00 208,49 3.752,82 

64 SINAPI PORTA DE MAD., FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESP., NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACAB. EM 
PRIMER P/ PINTURA 

unid 6,00 301,97 1.811,82 

65 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MAD. 
MACICA C/ REBAIXO, E = *3* CM, L =*14* CM, P/ 
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, 
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA 
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIV. DA REGIAO (NÃO 
INC.ALIZ.) 

jogo 30,00 130,00 3.900,00 

66 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MAD. MACICA, P/ 
PORTA , E = *1* CM, L = *5* CEDRINHO / ANGELIM 
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU 
OU EQUIV. DA REGIAO 

m 150,00 4,72 708,00 

67 SINAPI DOBRAD. ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, 
S/ANEL, CROM.OU ZINC., TAMPA CHATA, C/ PAR. 

unid 90,00 12,19 1.097,10 

68 SINAPI FECHADURA ESPELHO P/ PORTA INTERNA, EM ACO 
INOX (MAQ., TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MAÇ., LINGUETA E TRINCOS) C/ ACAB. CROM., MAQU. 
DE 40 MM, INC. CHAVE TIPO INTERNA 

unid 30,00 84,75 2.542,50 

69 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUM. PERFIL 25, 100 X 120 
CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, S/ BANDEIRA, ACAB. 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, C/ 
VIDRO, S/ GUARNICAO 

Unid 8,00 389,00 3.112,00 

70 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 
CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

Unid 6,00 288,46 1.730,76 

71 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, 
ESP. DE 8 MM A 10 MM, COMPRIM. 6 M (S/ COL.) 

m² 80,00 31,30 2.504,00 

72 GOINFRA METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,95 MM) barra
s 6 M 

20,00 41,63 832,54 

73 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 
4,2 MM X 19 MM 

Unid 500,00 0,29 147,05 

74 SINAPI RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, 
COMPRIMENTO 6 M 

M 50,00 4,27 213,50 

75 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 20 MM 

M 120,00 1,78 213,60 

76 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 25 MM 

M 120,00 1,93 231,60 

77 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOL. PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOM.1,5 MM2 

M 50,00 1,33 66,50 

78 SINAPI CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UNID 6,00 1,99 11,94 

79 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOL. PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOM. 2,5 MM2 

M 250,00 2,14 535,00 

80 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOL. PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOM. 4 MM2 

M 100,00 3,66 366,00 

81 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 20 M 

Un 6,00 7,99 47,94 

82 SINAPI HASTE  ATERR.EM ACO C/3,00 M DE COMP. DN = 5/8", 
REV. C/BAIXA CAM. DE COBRE, C/ CON.TIPO GRAMPO 

Un 4,00 61,80 247,20 

83 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJ. MONT. P/ Un 10,00 6,08 60,80 



 

 
 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 

84 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 

Un 1,00 124,23 124,23 

85 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVELCORRUGADO 

Un 50,00 1,44 72,00 

86 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" 
X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

Un 3,00 2,58 7,74 

87 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, 
TENSAO MAXIMA DE 240 V 

Un 3,00 10,45 31,35 

88 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAX. 
DE 275 V, CORRENTE MAX. DE *45* KA (TIPO AC) 

Un 1,00 92,88 92,88 

89 SINAPI TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 

Un 50,00 13,72 686,00 

90 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 

Un 50,00 7,92 396,00 

91 SINAPI LUMIN. SOBREPOR EM CHAPA DE ACO P/ 2 LAMP. 
FLUOR. DE *36*  W, ALETADA(LAMP. E REAT.INCL.) 

un 20,00 95,64 1.912,80 

92 SINAPI LUMIN. PLAFON RED.C/ VIDRO FOSCO DIAM.*30* CM, 
P/ 2 LAMP., BASE E27, POT. MAX.40/60 W (N. INC. 
LAMP.) 

Un 50,00 50,14 2.507,00 

93 SINAPI LUMIN. SPOT DE SOBREP.ALUM. C/ALETA PLAST. P/ 1 
LAMP. BASE E27, POT. MAX. 40/60 W (NAO INC. LAMP.) 

un 30,00 75,20 2.256,00 

94 SINAPI LUMIN. SPOT DE SOBREP.  ALUM. C/ ALETA PLAS.P/ 2 
LAMP., BASE E27, POT. MAX. 40/60 W (NAO INC. LAMP.) 

un 10,00 53,32 533,20 

95 SINAPI QUADRO DE DISTRIB., EM PVC, DE EMB., C/ BARR. 
TERRA / NEUTRO, P/ 12 DISJ.NEMA OU 16 DISJ. DIN 

Un 2,00 148,50 297,00 

96 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 
DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) 

Un 8,00 132,13 1.057,04 

97 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2 " X 40 CM 

Un 8,00 5,85 46,80 

98 SINAPI SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA 
COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 

Un 8,00 8,00 64,00 

99 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, P/ LAVAT., FIXA, MET. 
CROM., PAD. POPUL., 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 

Un 8,00 75,35 602,80 

100 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, 
SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA 

Un 1,00 309,91 309,91 

101 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONV., DE LOUCA BRANCA, 
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (S/ ASSENTO) 

Un 7,00 165,80 1.160,60 

102 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO 
SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) 

unid 8,00 5,04 40,32 

103 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 

Un 8,00 10,26 82,08 

104 SINAPI CAIXA DESCARGA DE PLAST. EXT., DE *9* L, PUXADOR 
FIO DE NYLON, NÃO INC. CANO, BOLSA, ENGATE 

Un 1,00 57,91 57,91 

105 SINAPI TUBO DE DESCIDA EXT. DE PVC PARA CAIXA DE 
DESC. EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M 

Un 1,00 17,55 17,55 

106 SINAPI CONJ. DE LIGACAO P/ BACIA SANITARIA AJUST., EM 
PLASTICO BRANCO, C/ TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

Un 7,00 10,95 76,65 

107 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA 

Un 8,00 21,94 175,52 

108 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM 
ROSCA EXTERNA, DE 3/4" 

Un 6,00 12,60 75,60 

109 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 3/4 " (REF 1509) 

Un 6,00 25,82 154,92 

110 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

Un 10,00 0,98 9,80 

111 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Un 6,00 7,62 45,72 

112 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

Un 11,00 1,66 18,26 

113 GOINFRA RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM 
GRELHA REDONDA BRANCA 

Un 9,00 10,69 96,21 

114 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688) 

m 20,00 6,61 132,20 

115 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO m 20,00 18,34 366,80 



 

 
 

PREDIAL (NBR 5688) 

116 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E 
ACABAMENTO METALICO CROMADO 

M2 6,00 209,01 1.254,06 

117 SINAPI PERFIL "U" ENRIJ. ACO GALV., DOBR., 150X60X20 MM, 
E = 3,00MM OU 200X75X25 MM, E =3,75MM 

KG 130,00 11,76 1.528,80 

118 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

M2 6,30 521,70 3.286,71 

119 SINAPI PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS  
CORRER, E = 10 MM (S/ FERR. S/ COL.) 

M2 1,68 280,89 471,90 

120 SINAPI PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS  
CORRER, E = 10 MM (S/ FERR. E S/COL.) 

M2 5,04 280,89 1.415,69 

121 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, 
E = 10 MM (S/ FERRAG. E S/COL.) 

M2 3,36 296,30 995,57 

122 SINAPI PORTA DE ABRIR ACO TIPO VENEZ., C/ FUNDO ANTIC./ 
PRIMER DE PROT., S/ GUARN./ALIZAR/VISTA, 90 X 210 
CM 

UNID 6,00 519,00 3.114,00 

123 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 20,00 145,33 2.906,60 

124 GOINFRA RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-
COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO 

Un 1,00 16.098,00 16.098,00 

125 SINAPI BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE 
SINTETICO 

M2 5,00 209,54 1.047,70 

126 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM 
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 

UNID 6,00 229,00 1.374,00 

127 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM 
GRELHA REDONDA, BRANCA 

UNID 6,00 21,32 127,92 

128 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM 
GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 

UNID 6,00 39,90 239,40 

129 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM UNID 15,00 8,52 127,80 

130 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

UNID 15,00 5,75 86,25 

131 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

UNID 15,00 7,40 111,00 

132 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

UNID 15,00 11,10 166,50 

133 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

UNID 15,00 20,39 305,85 

134 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) ROL
O 

5,00M 

15,00 15,38 230,70 

135 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

UNID 15,00 1,18 17,70 

136 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 
ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA 

UNID 15,00 2,44 36,60 

137 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UNID 15,00 1,72 25,80 

138 SINAPI JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

UNID 15,00 4,70 70,50 

139 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) 

barra
s 6,0 m 

15,00 29,88 448,20 

140 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) 

barra
s 6,0 m 

15,00 68,88 1.033,20 

141 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) 

barra
s 6,0 m 

8,00 23,28 186,24 

 
 
O valor estimado desta contratação é de R$ 200.417,14 (Duzentos mil quatrocentos e 
dezessete reais e quatorze centavos) 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 DA JUSTIFICATIVA 
 

A aquisição do material de construção para aplicação em reformas e manutenção de 
prédios públicos da Administração Municipal irá proporcionar a realização de reparos 
necessários ao patrimônio público, ação que se tornou possível através do Convênio 
nº 0903/2021 por meio da Emenda Parlamentar de Transferência Especial no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de autoria do Deputado Federal Zé 
Mario Schreiner. 
 
 
3     DO PREÇO 
 
A licitante deverá cotar o preço POR ITEM. No preço cotado deverá estar inclusas as 
despesas legais do Objeto licitado, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que 
venham a ser concedidos. 
 
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante. 
 
Somente será aceito preço cotado em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. 
 
4     DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. Podendo o 
contrato ser substituído por nota de empenho ou documento equivalente, no caso de 
pronta entrega, nos termos da legislação de regência.  
 
5    DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Efetuar o pagamento à vencedora, até o 10º (décimo) dia útil após o 
recebimento, contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação 
pelo CONTROLE INTERNO; 

b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato através de servidor 
designado para este fim. 

c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto contratado; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

vencedora; 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção de 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

b) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação da presente licitação; 

c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas 
decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham 
a serem exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento da presente 
contratação. 



 

 
 

d) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

 
6    DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito à contratada até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente 
mediante fatura/nota fiscal devidamente atestada pela Unidade Requisitante. 
 
7. DA ENTREGA  
A entrega do material deverá ocorrer na sede do Município de Varjão, no prazo 
de até 10 (dez) dias a contar da ordem de fornecimento.  
 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa e aceite pela Prefeitura Municipal, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da nota e empenho ou ordem de compra, pela recusa em assiná-
lo, e retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 02 (dois) dias horas, após 
regulamente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 
87 da Lei nº 8.666/93; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da nota de empenho ou ordem de compra, por dia de 
inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega dos produtos, 
caracterizando inexecução parcial; 
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado do empenho, pela inadimplência além do prazo acima, 
caracterizando inexecução total do mesmo; 
d) Advertência. 

8.2 A aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e no Edital não 
exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/93, como as 
constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, inclusive responsabilização 
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

8.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal. 

8.4 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na 
Prefeitura Municipal, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

8.5 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e 
por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal de Finanças, 
devidamente justificado. 

8.6 O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar 
nota de empenho, ordem de compra ou assinar a Contrato, deixar de entregar ou 



 

 
 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
entrega dos produtos, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município, com os órgãos Estaduais e da União e, 
será descredenciado no Cadastro do Município, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, e das demais 
cominações legais. 

8.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante 
vencedora o contraditório e ampla defesa. 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 O pagamento será efetuado à licitante vencedora mensalmente em até 30 (trinta) 
dias após o fornecimento dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pela Unidade Requisitante, mediante liberação pelo Controle 
Interno. 

9.2 O procedimento a ser adotado deverá obedecer integralmente aos dispositivos da 
Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores, ou lei 10520/2013 e alterações 
posteriores, bem como da LC 123/2006, no que couber. 

Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Prefeitura Municipal, através do 
telefone (062) 3554-1457, no horário de 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, 
para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 
 

Varjão, 14 de julho de 2022.  
 
 
 
 
 

SEBASTIÃO ALVES SANTANA NETO 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

ANEXO II – MODELO 
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2022 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
Declaro para fins de participação neste Pregão, e sob as penas da lei, que a 
empresa.........................., inscrita no CNPJ sob n.º.................................................., não 
foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a 
declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo com o § 2º do 
art. 32 da Lei 8.666/93. 
  
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do diretor ou representante: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
ANEXO III – MODELO 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º XXX/2022 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 
 
 
..............................(empresa) neste ato representada por 
..............................(identificar)............................ Declara, para fins do disposto no inciso 
V, do artigo 27 da Lei n.º 8666/93, a não-realização, no estabelecimento, de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a 
partir de 14 (quatorze) anos.  
  
 
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do diretor ou representante: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO IV – MODELO 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. º XXX/2022 
DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 
..............................(empresa) neste ato representada por 
..............................(identificar)............................declara plena aceitação dos termos do 
Edital de Licitação n.º XXX/2022, modalidade Pregão Eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
Local e data: 
Nome e assinatura do diretor ou representante: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO V – MODELO 
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. º XXX/2022 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
.............................(nome/razão social) inscrita no CNPJ n…..........................., por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a)............................................................declara, para fins do disposto no Edital de 
Licitação n.º XXX/2020, Modalidade Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos 
termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 
4 do at. 3º da Lei Complementar n. º 123/06. 
 
 
 Local e data: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO VI – MODELO 
MODELO DE PROPOSTA 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. º XXX/2022 
 
(Identificação completa do representante do licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa do licitante) doravante denominado 
(Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que:  

a) A proposta apresentada para participar da licitação para a aquisição de um 
veículo ambulância tipo A simples remoção para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Varjão e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 
Eletrônico nº XXX/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
XXX/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
XXX/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão de Licitações de 
Varjão  antes da abertura oficial das propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

Segue a nossa proposta, cujo prazo de validade é de 90 (noventa) dias: 
 

ITEM 
NOME DO 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA  QTDE MEDIDA 
VALOR 

UNT. 
VL. TOTAL 

XX XX XX XX XX XX XX XX 

 
Valor Total da Proposta: R$ _____ (__________) 
2- Validade da proposta: (90 dias) 
3- Prazo de entrega: (até 15 dias) 
4 – Declaramos aceitar as condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico nº. 
XXX/2022, e nas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, com as atualizações que lhe foram 
introduzidas; 



 

 
 

5 – Declaramos ainda, que nos valores acima estão compreendidos, além dos tributos, 
todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução do 
objeto licitado. 
6 – Caso seja adjudicado e para assinar o contrato deverá ser em nome da empresa 
com a sócio diretor (proprietário) indicando para esse fim o Sr(a). 
____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº 
_______________, (função na empresa), como responsável legal desta empresa com 
seguinte o endereço residencial: ________________________. 
7 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos 
receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital. 
8 - A entrega dos produtos do objeto será feita nos locais indicados na solicitação. 
9 - Dados bancários: (informar banco, agência e conta-corrente) 
10 - Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Local e Data _____/_______/_____. 
 
__________________________________________ 
Assinatura do Proprietário ou Procurador 
Nome da Empresa:_______________________________________________ 
Nome do Proprietário:____________________________________________ 
 
 

------------------, -------- de ------------ de 2022.  
 
 
 

________________________________________ 
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 



 

 
 

 
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO DE Nº XXX/2022 
QUE ENTRE SI FAZEM ... E A EMPRESA 
..., PARA O PARA O FORNECIMENTO.... 

I – PREAMBULO 
 
O ..., neste ato denominado Contratante, com sede na ..., inscrita no CNPJ 

(MF) sob o n.º ..., representada pelo seu Gestor Sr. ..., e a empresa ..., inscrita no 
CNPJ sob o n.º ../-, estabelecida na ..., doravante denominada simplesmente 
Contratada, neste ato representado pelo(a) Sr(ª)..., portador(a) da cédula de identidade 
nº... , CPF n.º... , têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato de 
fornecimento de um veículo ambulância tipo A simples remoção, nos termos e 
especificações do Edital de Licitação de nº XXX/2022, modalidade Pregão Eletrônico, 
sujeitando-se a Contratante e a Contratada às normas disciplinares da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 
1.2 – A empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

_____________, estabelecida à________________ nº. __, Bairro ______________, 
na cidade de _______, Estado de______ neste ato representada por 
___________,______ ,_________, profissão, portador(a) da CI RG nº._________ 
SSP/ ____, e CPF nº. __________, residente e domiciliado na ___________, Bairro 
_______ na cidade de _____, Estado de ________ doravante denominada 
CONTRATADA. 

 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
2.1 – O presente contrato é originário da licitação modalidade PREGÃO, 

edital nº. _____/2022 e tem sua fundamentação na Lei Federal nº. 10.520/2000, 
suplementarmente nas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas 
alterações, por ela reger-se- á, além das cláusulas e condições constantes deste termo 
de contrato e do Termo de Referência, independentemente da transcrição, e da 
proposta de preços. 

 
III – DO LOCAL E DATA 

 
3.1 - Lavrado e assinado aos_________ dias do mês de__________ do ano 

de ______, na sede da Prefeitura de Varjão  –GO. 
 

IV – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
4.1 – Constitui-se objeto deste instrumento de contrato o fornecimento de 

materiais de construção para reforma e manutenção de prédios da Administração 
Municipal do Município de Varjão  – GO. 

 
 
 
 
 



 

 
 

V – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
5.1 – A CONTRATADA se obriga a fornecer o(s) produto ......................., tal 

como descrito na cláusula precedente, mediante solicitação escrita da Administração 
Municipal de Varjão  /Departamento de compras, entregando-os a suas expensas na 
cidade de Varjão . 

5.2 – Nenhum bem relativo ao Objeto deste edital, manuais será entregue 
sem autorização do Departamento de Compras ou o Diretor da Secretaria de Saúde, 
responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular. 

5.3 – A CONTRATADA é obrigada a atender a solicitação da PREFEITURA, 
até 30 (trinta) dias após o comunicado, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as 
penalidades e multas na cláusula oitava, caso não atenda. 

5.4 – A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do 
fornecimento a outrem, nem protelar suas entregas. 

 
VI – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
6.1 – O valor estimado do contrato será na importância de R$ xxx (xxx), fixo 

e irreajustável os meses de sua vigência, incluindo todos os custos relacionados com 
despesas decorrentes de exigência legal, sendo distribuídos da seguinte forma: 

 

ITEM 
NOME DO 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA  QTDE MEDIDA 
VALOR 

UNT. 
VL. TOTAL 

xx xx xx xx xx xx xx xx 

 
VII – CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
7.1 – DO OBJETO 
 
7.1 - Pelo fornecimento do objeto da presente licitação, a CONTRATANTE 

efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação da fatura ou nota 
fiscal, devidamente protocolada e atestada pelo setor competente, após a vistoria do 
órgão repassador CAIXA/MAPA, observados os valores apresentados pela proponente 
por ocasião da licitação. 

7.2 – Os Uniformes e EPI´s, fornecido será conferida e o Município terá o 
prazo de até 03 (três) dias úteis para conferência e aprovação pela fiscalização. 

 
7.3 - O pagamento deverá efetivar-se após a aprovação do bem pela 

fiscalização dos Uniformes e EPI´s entregue, através de pagamento em crédito em 
conta bancária do contratado indicada na proposta de preço, devendo para isso ficar 
explicito na nota fiscal o nome do banco e da agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverão ser efetivados os créditos. 

7.4 - Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa à retenção da 
fatura/nota fiscal, causando atraso e impedindo a conclusão do processo de 
pagamento, dará direito a Prefeitura Varjão  prorrogar o prazo de pagamento em igual 
número de dias. 

 
 



 

 
 

VIII – CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 

 
8.1 – O objeto deste contrato será fornecido no prazo máximo de ate 10 

(dez) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Entrega. 
8.2 - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (dose) meses, contados a 

partir da sua assinatura. 
 

IX – CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 
 
9.1 – Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos 

com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, assim 
classificadas: __________________________. 

 
X – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS 

 
                    10.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
10.1.1 – Receber os produtos nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste edital. 
 
10.2 – Recusar e devolver os produtos nas seguintes hipóteses: 
 

10.2.1 Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o 
discriminado neste edital e seus anexos; 
10.2.1      Apresente vícios de qualidade ou impropriedade para o uso. 

 
10.3 – Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal discriminativa, em 
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente 
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado 
na proposta da licitante vencedora e constante no contrato e na nota de empenho, no 
prazo não superior a 30 (trinta) dias, devendo para isto ser indicada a agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. 
 
XI – CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
11.1 – O descumprimento injustificado das obrigações estipuladas neste Edital e nos 
seus anexos sujeita a contratada à multa incidente sobre o valor da nota de empenho, 
na forma seguinte: 
 

11.1.1 Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 
11.1.2 A partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % 
(quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 
11o (décimo primeiro) dia de atraso. 

 
11.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o município poderá garantido à prévia 
e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado. 
 



 

 
 

11.3 – Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato e retirar a nota de 
empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da 
mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 

11.3.1Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
11.3.2 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com este município, por prazo de até 2 (dois) anos, e, 
11.3.3 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública. 
 

11.4 - A licitante, adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o 
município solicitará o seu descredenciamento do cadastro de fornecedores do Estado 
por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
11.5 - A multa, eventualmente imposta à licitante vencedora, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a 
receber deste órgão, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de 
sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo 
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao departamento competente 
para que seja inscrita na dívida ativa do município, podendo, ainda, proceder à 
cobrança judicial da multa. 
 
11.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a este 
município. 
 
11.7 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da ciência da intimação, podendo a administração reconsiderar sua decisão 
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão 
superior. 
 
11.8 - Caso o licitante vencedor venha a retardar ou mesmo deixar de entregar os 
produtos a ele adjudicados desmotivadamente o município poderá unilateralmente, 
cancelar o contrato, sem prévio aviso, e o mesmo será considerado inidôneo para 
contratação com o poder público. 

 
 
XII – CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
12.1 – O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo município, ou por 
acordo, na forma da Lei; 

 
12.1.2 – As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites 
permitidos em Lei. 

 
 



 

 
 

XIII – CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 – A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do Gestor do Contrato, que 
manterá controle do fornecimento Objeto ofertado. 

 
XIV – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 

 
14.1 – Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1.993, e suas alterações posteriores. 

 
XV - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GESTÃO DO CONTRATO 

 
15.1 A fiscalização e a gestão do contrato originado com este procedimento serão 
realizadas por servidor a ser designado pelo Município de Varjão. 
15.2. O servidor indicado para acompanhar a execução do contrato anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do mesmo, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas observadas. 
15.3. A Contratada deve manter preposto, aceito pelo município de Varjão, durante o 
período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 
XVI – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 
16.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Varjão, Goiás com renúncia de qualquer outra, 
por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 
16.2 – As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, 
firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 03 (três) 
testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 

 
Varjão , ______ de _________ de _______. 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADO 
 

 
T E S T E M U N H A S 
NOME:______________________________________ 
CPF :______________________________________ 
NOME:______________________________________ 
CPF :______________________________________ 


