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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

COTA PRINCIPAL: 75% do objeto – Itens do Anexo I – Ampla Concorrência 

COTA RESERVADA: 25% do objeto – Itens do Anexo II – Aquisição de “ME” e 
“EPP” 

 
 
 

PROCESSO Nº 40/2020 
EDITAL Nº 38/2020 
MODALIDADE: Pregão Presencial 19/2020 
DATA DA REALIZAÇÃO: 16 de dezembro de 2020 
HORÁRIO: A partir das 09h (credenciamento) 
LOCAL: Rua Raul Maçone nº 306 – Centro – Taiaçu – SP. – Fone (16) 3275-1101 
 

 

1. PREÂMBULO 
                              
1.1. O MUNICÍPIO DE TAIAÇU, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob nº 44.544.690/0001-15, com sede administrativa na 
Prefeitura Municipal, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro, na cidade de 
Taiaçu, Estado de São Paulo, torna público que realizará certame licitatório, na 
modalidade Pregão Presencial pelo critério de menor preço por item, tendo por 
objeto o registro de preços para aquisição de materiais de construção, 
hidráulicos e elétricos, destinados à manutenção dos prédios públicos, sob o 
regime de aquisição futura e entrega parcelada, conforme quantidades e 
especificações mínimas constantes dos Anexos I e II, ressaltando-se que esta 
modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a 
Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos 
anexos, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto Municipal nº 442, de 1º de março de 2.007 e pelo Decreto Municipal nº 
1099, de 20 de julho de 2.017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 
1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da 

Prefeitura Municipal de Taiaçu, na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro, no dia 16 de 
dezembro de 2020, com início às 09h, para credenciamento dos interessados, e 
será conduzida pela Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do processo em referência. 

 
1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 

serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de 
processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes 
também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos e condições 
deste edital. 
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1.4. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I - Termo de Referência Cota Principal; 
Anexo II - Termo de Referência Cota Reservada; 
Anexo III - Modelo de proposta de preços Cota Principal;        
Anexo IV - Modelo de proposta de preços Cota Principal; 
Anexo V - Modelo de procuração para fins de credenciamento;    
Anexo VI - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação; 
Anexo VII - Declaração de que não há impedimento para contratar com a 

Administração Pública; 
Anexo VIII - Termo de opção e declaração de enquadramento como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX - Declaração de situação regular perante o Ministério do 

Trabalho;  
Anexo X - Minuta de Ata de Registro de Preço. 
 
2. DO OBJETO 
  
2.1. Constitui objeto desta licitação o registro de preços para 

aquisição de materiais de construção em geral, hidráulicos e elétricos, 
destinados à manutenção dos prédios públicos, sob o regime de aquisição futura e 
entrega parcelada, conforme quantidades e especificações constantes dos Anexos 
I e II que integram o presente edital. 

 
2.2. As quantidades constantes dos Anexos I e II são estimativas de 

consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar 

as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a participação em igualdade de condições. 

 
2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação 

pela Administração deverá atender às seguintes exigências: 
 
2.4.1. Fornecer os materiais solicitados mediante autorização de 

fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo setor competente. 
 
2.4.2 fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Município, não 

podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou 
máximas, para fornecimento do produto. 

 
3. DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
 
3.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta 
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de dotações próprias do orçamento vigente, observadas as seguintes 
classificações: 02 - Poder Executivo;02.02 - Obras e Serviços Municipais; 02.02.01 
- Obras e Serviços Municipais; 04.452.0003.2.038 - Manutenção dos serviços 
funerários. 3.3.90.30.00 - Material de consumo. 02 - Poder Executivo; 02.03 - 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.03 - Educação Básica-FUNDEB; 
12.361.0004.2.068 - Manutenção do ensino fundamental ciclo I; 3.3.39.30.00 - 
Material de consumo. 02 - Poder Executivo; 02.02 - Obras e Serviços Municipais; 
02.02.01 - Obras e serviços Municipais; 15.451.0003.2.044 - Manutenção e 
conservação das praças públicas; 3.3.90.30.00 - Material de consumo.  

 
3.2. FONTES DOS RECURSOS 
 
01 – TESOURO 
02 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Para os itens constantes do Anexo I (Cota Principal), deste Edital, 

poderão participar todas as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto. 

 
4.2. Para os itens constantes no Anexo II (Cota Reservada), deste Edital, 

somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte, 
em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, do 
ramo de atividade pertinente ao objeto. No caso de não comparecer, no mínimo, 
03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, o objeto de que trata o Anexo II será destinado à 
ampla concorrência. 

 
4.3. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo as 

licitantes que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas: 
 
a) declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública; 
 
b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com 

o objeto deste Pregão; 
 
c) que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
de Taiaçu, na forma do inciso III, do art. 87, da Lei 8.666/93 e artigo 7° da Lei 
Federal n° 10.520/02; 

 
d) estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
 
e)  não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte 

nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/14 (esta alínea é aplicável somente para os licitantes que ofertarem 
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proposta para os itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno 
porte de que trata o Anexo II). 

 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Para o credenciamento, as empresas interessadas deverão 

apresentar os seguintes documentos, FORA DOS ENVELOPES: 
 
5.1.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação 
do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

 
5.1.2. Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio 

da apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no 
item 5.1.1. 

 
5.1.3. O Anexo V, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, 

acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item 5.1.1. 
 
5.2. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por 

qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão 
somente 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma empresa. 

 
5.3. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes 

credenciados apresentarão à Pregoeira, a Declaração de Pleno Cumprimento 
dos Requisitos de Habilitação, conforme Anexo VI, deste Edital.  

 
5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar: 
 
5.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste edital;  
 
5.4.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da 

opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 
 
5.4.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão 

Simplificada da Junta Comercial com data da última atualização da base de dados 
ou Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3° da Lei Complementar 
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n° 123/06, em sua atual redação. 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

   
6.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 

acordo com modelo estabelecido no Anexo VI, deste edital, deverá ser 
apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2. 

  
6.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega 

deverá se dar imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, 
deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres:  
 
  

                                 Razão Social da Empresa                                  
                                 Envelope nº 1 – Proposta  
                                 Pregão Presencial nº 19/2020 
                                 Processo nº 40/2020 
 
 
                                 Razão Social da Empresa                                  
                                 Envelope nº 2 – Habilitação  
                                 Pregão Presencial nº 19/2020 
                                 Processo nº 40/2020 
 
 
 
6.3. A remessa via postal dos envelopes proposta e documentação, 

implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-lo na 
sessão de procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do direito de 
ofertar lances verbais e de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na 
aceitação tácita das decisões tomadas na sessão respectiva, prevalecendo para 
todos os fins a proposta escrita. 

 
6.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação 

pelos Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento 
constitutivo da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos 
de habilitação e declaração da condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte e os demais documentos que se refere o subitem 5.4, para fins 
do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, com 
suas alterações posteriores.  

 
6.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em 

envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a 
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fim de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão. 
 
6.4. O Município de Taiaçu não se responsabiliza por eventuais atrasos 

ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais 
não tenha contribuído ou dado causa. 

 
6.5. A proposta deverá ser entregue, preferencialmente, através de 

arquivo gerado pelo sistema Kit Proposta, através de Pen-drive ou CD e 
também impressa em papel, devidamente carimbada e assinada pelo 
representante legal, nos moldes dos Anexos III e IV deste edital. A não 
apresentação da proposta em Pen-drive ou CD não inabilita o licitante. 

 
6.5.1. O Kit proposta a ser preenchido estará disponibilizado no site 

www.pmtaiacu.sp.gov.br, junto com o arquivo do edital. 
 
6.5.2. O programa para processar o kit proposta também estará 

disponibilizado no site www.pmtaiacu.sp.gov.br.  
 
6.6. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da 
Equipe de Apoio, bem como por documento cuja autenticidade possa ser verificada 
mediante simples consulta na rede mundial de computadores. 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” 
 
7.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
7.1.1. A razão social e o CNPJ do Proponente, endereço, e-mail (se 

houver), telefone/fax e data; 
 
7.1.2. Número do Processo e do Pregão; 
 
7.1.3. Descrição por completo do produto ofertado, objeto da licitação, 

indicando a marca, em conformidade com as especificações dos Anexos I e II 
deste Edital; 

 
7.1.4. Preço unitário e total, de cada item, em moeda corrente nacional, 

em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 
7.1.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 
7.2. No preço proposto, que permanecerá fixo e irreajustável, deverão 

estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, direta ou 
indiretamente relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
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7.3. Não será admitida proposta que apresente preço simbólico, irrisório, 

ou de valor zero, incompatível com os valores das despesas diretas e indiretas dos 
insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos legais. 
 

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” 
 

8.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os 
documentos a seguir relacionados, que dizem respeito a: 

 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 
“b”, acima especificada; e, 

  
d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
                 Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste 
subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se 
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 

 
 
 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br); 
 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e 

Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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forma da lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame; 

 
d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada 

pela apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos e 
contribuições federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal ou emitida via internet (disponível no site: 
www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

 
d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser 

comprovada pela apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários da 
Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou 
emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e também 
comprovada pela apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários 
Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria da Fazenda 
do Estado ou emitida via internet; 

 
d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada 

por Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o 
estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa; 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: 
www.tst.jus.br). 

 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa 

de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
superior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da 
presente licitação, facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, 
devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da 
Súmula 50 do E. Tribunal de Contas. 
 

8.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
8.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, na forma do Anexo VII, deste Edital. 

 
8.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso, conforme Anexo IX deste edital. 

 
8.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documentos” em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se 
refere às certidões. 
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8.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 
(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

 
8.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, 

acarretará a inabilitação da proponente.  
                               

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pela Pregoeira, das 
licitantes que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o 
credenciamento dos representantes presentes à sessão e interessados na 
participação do certame. 

 
9.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos 

encaminhados via postal. 
 
9.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o 

horário de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada 
suspensa pela Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil 
imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo. 

 
9.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes 

das licitantes entregarão à Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação.  

 
9.5. Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este 

será declarada pela Pregoeira e, por consequência, não mais será permitida a 
admissão de novos participantes no certame.  

 
9.6. Aberto o envelope Proposta, a Pregoeira procederá à análise de seu 

conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste edital, 
sendo desclassificadas as propostas:  

 
9.6.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 

fixadas no edital, e, 
 
9.6.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos 

demais licitantes.  
 
9.6.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
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9.6.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 
propostas das demais licitantes. 

 
9.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa 

de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:  
 
9.7.1. As propostas de preços da Cota Principal serão analisadas em 

primeiro lugar. Finalizada a classificação destas, serão analisadas as propostas de 
preços da Cota Reservada;  

 
9.7.2. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços 

até 10% (dez por cento) superior àquela; 
 
9.7.3. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às 

exigências de habilitação, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 
menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 

 
9.8. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens 

das propostas de menor preço ofertadas por escrito. 
 
9.8.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se 
por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 
9.8.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição 

na ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim 
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

 
9.8.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima 
entre os lances de: 0,5% (zero vírgula cinco por cento).  

 
9.8.4. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá 

sobre o preço unitário.  A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em 
relação ao primeiro ofertante.  

 
9.8.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a 

desistência da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de 
sua participação nas rodadas seguintes.  

 
9.8.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará 

quando houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados 
selecionados.  
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9.8.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

 
9.8.8. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor 

valor, com vistas à redução do preço. 
 
9.8.9. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.8.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, 

vigentes na data da apresentação das propostas. 
 
9.8.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor. 
 
9.8.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos 

no edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.8.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  

 
9.8.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição 

quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, 
prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela 
Pregoeira, nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.   

 
9.8.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido 

na cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para negociar os preços nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

 
9.8.14. Se a oferta não for aceitável, ou não atendidas às exigências 

para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável que atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor do certame. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA 

ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

10.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores da data fixada para o recebimento 



 

   
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

PROCESSO Nº 40/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020           Página 12 
  

das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 
10.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no 

Departamento de Licitações e dirigidas ao subscritor do edital.  
 

10.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para a realização do certame.  

 
10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente 

impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 
condições nele estabelecidas.  

 
10.4. Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação 

verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese 
da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos 
para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão 
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos.  

 
10.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na 

sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do 
objeto do certame, pela Pregoeira, à licitante vencedora e no encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

  
10.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá 

reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 
competente.   

  
10.4.3. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o 

seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

 
10.4.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 

interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório.   
 

11 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem 
classificado será convocado para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a Ata de 
Registro de Preços, nos termos da minuta constante do Anexo X, que após 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes. 
 

11.2. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro 
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de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, 
serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova 
sessão pública do Pregão. 
 

11.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de 
habilitação para assinatura da ata, bem como durante o período de sua vigência. 
 

11.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 
 

11.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração 
Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir. 
 

11.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de 
Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os 
valores praticados no mercado para os itens da presente licitação. 
 

11.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação o praticado no mercado; 
 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 
 

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 

11.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção de aquisição mais vantajosa. 

 
12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela 

Administração: 
 
12.1.1. Automaticamente: 
 
12.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
12.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; 
 
12.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.   
 
12.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por 
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meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa: 

 
12.2.1. A pedido quando: 
 
12.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da 

ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
12.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo do serviço; 

 
12.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços 

registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas 
as razões do pedido. 

 
12.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
12.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida 

no processo licitatório; 
 
12.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 

justificadas; 
 
12.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 
 
12.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
12.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 

das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes; 

 
12.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na 

hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
 

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 

13.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis 
pelo período de 12 (doze) meses. 

 
13.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Administração 
convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado. 
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13.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
13.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços 

registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, a Administração poderá liberá-lo da obrigação 
assumida, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento. Nesse caso, poderá ainda convocar os demais fornecedores para 
assegura igual oportunidade de negociação. 

 
13.5. Não havendo êxito nas negociações, a Admnistração deverá 

proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção de contratação mais vantajosa. 

 
14. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 
14.1. O termo de contrato será substituído por Autorização de 

Fornecimento. 
 

14.2. É condição para a retirada da Autorização de Fornecimento a 
manutenção de todas as condições exigidas para habilitação. 

 
14.3. A licitante vencedora deverá retirar a Autorização de Fornecimento 

dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
 
14.4. O prazo para a retirada da Autorização de Fornecimento poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante 
vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração Municipal. 

 
14.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 14.3, 

sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não 
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e 
convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no 
mesmo prazo. 

 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 
15.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as quantidades 

solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, no Amoxarifado 
da Prefeitura, localizado na Rua Raul Maçone, nº 306, fundos, nos dias úteis, das 
08h às 16h. 

 
15.2. O prazo de entrega é de 3 (três) dias úteis, contados da emissão 
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da autorização de fornecimento ou requisição. 
 
15.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os 

materiais poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, e 
fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor. 

 
15.4. Se após o recebimento, constatar-se que o fornecimento foi 

executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao 
solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas 
expensas, o material recusado, ou complementar eventuais itens faltantes. 

 
15.5. Se detentora da ata não substituir ou complementar os materiais 

entregues em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal da ata 
de registro encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório 
circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, 
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual 
aplicação de multa. 

 
15.8. A detentora da ata garantirá a qualidade de cada unidade do 

produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em 
razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à 
Administração. 

 
15.9. A detentora da ata deverá constar da nota fiscal os valores 

unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da 
correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá 
decorrer de eventuais arredondamentos. 
 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

16.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a 
apresentação das notas fiscais, de acordo com os quantitativos efetivamente 
entregues no período correspondente e processados através de ordem ou depósito 
bancário em conta corrente indicada pela empresa contratada, ou mediante cheque 
nominal. 

 

16.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos 

fiscais apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham 

incorreções.  

 

 16.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e 
terá início e encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Taiaçu. 
 
 16.4. Condiciona-se o pagamento à: 
 
 I – Apresentação da nota fiscal; 
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 II – Declaração da fiscalização do contrato de que os materiais foram 
entregues conforme o pactuado. 
 
 16.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, 
salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para 
satisfazer o valor da multa ou indenização devida. 
 
 16.6. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos materiais, 
conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade 
responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo seu acompanhamento e 
fiscalização. 

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do 

Município de Taiaçu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos 
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
17.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o 

Município de Taiaçu poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida 

para o certame, no todo ou em parte; 
 
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar 

a nota de empenho; 
 
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir inidoneidade para 

contratar com a Administração Municipal; 
 
i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
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17.3. Fica facultado ao Município de Taiaçu, na hipótese de 
descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não 
cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor global da contratação. 

 
17.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de 

competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de 
processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório. 

 
17.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem 

ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
 
17.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, 

nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.  
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da firmação da ata. 

 
18.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas 

atas circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes 
presentes. 

 
18.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser 

registradas expressamente na própria ata. 
 
18.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela 

própria, para as diligências que se fizerem necessárias. 
 
18.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos 

envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pela Pregoeira, Equipe de 
Apoio e licitantes. 

 
18.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo 

com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações 
posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes 
com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios 
gerais do Direito. 

 
18.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de 
proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

  
18.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de 
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participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão 
relativa à matéria impugnada. 

 
18.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a 

qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade 
no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de 
fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada. 

 
18.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a 

eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no 
setor competente da Prefeitura Municipal de Taiaçu e encaminhadas ao 
Departamento de Licitação. 

 
18.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo. 
 
  

Taiaçu, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

Sueli Aparecida Mendes Biancardi 

Prefeita Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

PROCESSO Nº 40/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020           Página 20 
  

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA COTA PRINCIPAL 
 

PROCESSO Nº 40/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
 
1. OBJETO  
 
Registro de Preços para aquisição de materiais de construção em geral, hidráulicos 
e elétricos destinados à manutenção dos prédios públicos, sob o regime de 
aquisição futura e entrega parcelada 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 500 Unid. 

Abraçadeira de inox para mangueira de 1” – em aço 
inoxidável, tipo rosca sem fim, largura da fita: 14mm. 
Parafuso de cabeça sextavada com fenda. Ideal para 
fixação em mangueiras e tubulações. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

2 500 Unid. 

Acabamento para registro – em metal cromado, para 
registro de pressão e gaveta, modelo C52. Atende as 
medidas 1/2", 3/4" e 1". Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

3 1.000 Unid. 

Adaptador de compressão rosca macho - de 
polipropileno (PP), diâmetros de 20mm X ½”, 
pressão de serviço de 1,6 MPa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

4 1.000 Unid. 

Adaptador de compressão rosca macho - de 
polipropileno (PP), diâmetros de 20mm X ¾ ”, 
pressão de serviço de 1,6 MPa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

5 1.000 Unid. 

Adaptador em PVC curto – marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta roscável, medida: 50mm X 1 
½”; pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes.  

6 1.000 Unid. 

Adaptador em PVC curto – marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta roscável, medida: 25mm X 
¾”; pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

7 500 Unid. 
Adaptador em PVC curto – marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta roscável, medida: 60mm X 
2”, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
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indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

8 300 Unid. 

Adaptador em PVC curto – marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta roscável, medida: 85mm X 
3”, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

9 100 Unid. 

Adaptador em PVC curto – marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta roscável, medida: 110mm X 
4”, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

10 100 Unid. 

Adaptador em PVC curto – marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta roscável, medida: 160mm X 
6”, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

11 50 Frasco 

Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC 
rígido – incolor, frasco de 850 g, com a finalidade de 
promover a união entre tubos e conexões de PVC por 
meio de soldagem a frio. Composição química: produto 
à base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas 
e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores 
tóxicos. Materiais ou substâncias incompatíveis: 
materiais oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio 
concentrado, temperatura máxima de trabalho - 80°C. 
Validade de 12 meses. 

12 100 Unid. 

Anel de vedação para junta Gibault 1 ½” – anel de 
borracha de vedação, para aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 50mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

13 100 Unid. 

Anel de vedação para junta Gibault 2” – anel de 
borracha de vedação, para aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 60mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

14 100 Unid. 

Anel de vedação para junta Gibault 3” – anel de 
borracha de vedação, para aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 75mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 
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15 100 Unid. 

Anel de vedação para junta Gibault 4” – anel de 
borracha de vedação, para aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 100mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

16 100 Unid. 

Anel de vedação para luvas de correr 4” -  anel de 
borracha, destinado a execução de junta elástica, para 
luvas de correr em ferro fundido dúctil junta mecânica. 
Diâmetro: 100mm. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

17 50 Unid. 

Arco de Serra - com arco para lâmina de 12", cabo 
fechado em alumínio com pintura eletrostática. 
Profundidade de corte de 90mm. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

18 100 Unid. 

Bucha de redução ¾” x ½” - em PVC rígido, cor 
marrom, curta, conexão soldável, com diâmetro da 
tubulação principal de 25mm e diâmetro da redução de 
20mm. Utilizado em instalações hidráulicas. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

19 2 Unid. 

Caixa de ferramentas – sanfonada, com 5 gavetas, na 
cor azul. Fabricada em chapa de aço, com tratamento 
anti ferrugem. Alças na parte superior e furo para uso 
de cadeado. Dimensões (C x L x A): 50 x 20 x 21 cm 
(medida da altura sem alça). 

20 200 Unid. 

CAP de PVC roscável ½” – tampão, branco, fabricado 
com PVC rígido, para condução de água fria predial, 
suporta pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 
m.c.a.), temperatura da água até 20º. Diâmetro: 20mm. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

21 200 Unid. 

CAP de PVC roscável ¾” – tampão, branco, fabricado 
com PVC rígido, para condução de água fria predial, 
suporta pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 
m.c.a.), temperatura da água até 20º. Diâmetro: 25mm. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

22 300 Unid. 

CAP de PVC soldável ¾” - marrom, fabricado com 
PVC rígido, junta soldável a frio, suporta pressão de 
serviço de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 m.c.a.), temperatura 
da água até 20º. Diâmetro: 25mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

23 100 Unid. 

CAP de PVC soldável 1 ½” - marrom, fabricado com 
PVC rígido, junta soldável a frio, suporta pressão de 
serviço de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 m.c.a.), temperatura 
da água até 20º. Diâmetro: 50mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 
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24 100 Unid. 

CAP de PVC soldável 2" - marrom, fabricado com 
PVC rígido, junta soldável a frio, suporta pressão de 
serviço de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 m.c.a.), temperatura 
da água até 20º. Diâmetro: 60mm. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

25 1 Unid. 
Chave de corrente para tubos 4” - corpo e corrente 
em aço especial, acabamento escurecido. Para 
serviços leves. Indicada para utilização em tubulações. 

26 1 Unid. 

Chave grifo para tubos 12” - comprimento de 12", 
máx. 2.1/8”, dentes brochados e temperados. Porca 
reguladora de abertura em ferro fundido modular. 
Abertura dos mordentes regulável. Pesando 1,3 kg - 
para tubos até 2" de diâmetro. Em ferro fundido 
modular forjado, com pintura eletrostática. 

27 30 Unid. 

Colar de tomada de ferro fundido 100mm X ¾” – 
fabricado em ferro fundido dúctil, fornecido com um 
conjunto de 2 (dois) parafusos de cabeças sextavadas 
e 2 (duas) porcas sextavadas em aço carbono zincado, 
com rosca interna para adaptação de tubo de PVC e 
anel de vedação de borracha natural ou sintética. 
Diâmetro nominal de 100mm para tubulação. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

28 500 Unid. 

Colar de tomada de ferro fundido 50mm X ¾” – 
fabricado em ferro fundido dúctil, fornecido com um 
conjunto de 2 (dois) parafusos de cabeças sextavadas 
e 2 (duas) porcas sextavadas em aço carbono zincado, 
com rosca interna para adaptação de tubo de PVC e 
anel de vedação de borracha natural ou sintética. 
Diâmetro nominal de 50mm para tubulação. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes.  

29 100 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 1 ½” - cotovelo/joelho de 
PVC rígido, cor branco, série normal, para esgoto 90º. 
Bitola de 1 ½”, fácil instalação, maior liberdade na 
elaboração do projeto de esgoto. Temperatura máxima 
de trabalho: 45°C em regime não contínuo. Superfície 
interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições 
geométricas, proporciona economia de material. 

30 100 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 2" - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série normal, para esgoto 90º. Bitola 
de 2", fácil instalação, maior liberdade na elaboração 
do projeto de esgoto. Temperatura máxima de trabalho: 
45°C em regime não contínuo. Superfície interna lisa, 
com bolsa lisa, visto que elimina restrições 
geométricas, proporciona economia de material. 
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31 500 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 4" - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série normal, para esgoto 90º. Bitola 
de 4", fácil instalação, maior liberdade na elaboração 
do projeto de esgoto. Temperatura máxima de trabalho: 
45°C em regime não contínuo, superfície interna lisa, 
com bolsa lisa, visto que elimina restrições 
geométricas, proporciona economia de material. 

32 300 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 6" - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série normal, para esgoto 90º. Bitola 
de 6", fácil instalação, maior liberdade na elaboração 
do projeto de esgoto. Temperatura máxima de trabalho: 
45°C em regime não contínuo, superfície interna lisa, 
com bolsa lisa, visto que elimina restrições 
geométricas, proporciona economia de material. 

33 100 Unid. 

Cruzeta hidráulica PVC 2” – em PVC rígido, marrom, 
conexão soldável. Diâmetro: 60mm. Uso indicado: água 
fria. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

34 100 Unid. 

Cruzeta hidráulica PVC 3” – em PVC rígido, marrom, 
conexão soldável. Diâmetro: 85mm. Uso indicado: água 
fria. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

35 100 Unid. 

Cruzeta hidráulica PVC 4” – em PVC rígido, marrom, 
conexão soldável. Diâmetro: 110mm. Uso indicado: 
água fria. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

36 1.000 Unid. 

Curva curta PVC 90° x ¾” – curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. Conexão soldável, com anel 
de vedação. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

37 500 Unid. 

Curva curta PVC 90° x 2 ½” – curva para tubulação, 
de PVC rígido, cor marrom. Conexão soldável, com 
anel de vedação. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

38 500 Unid. 

Curva longa PVC 45° x 1 ½” – curva para tubulação, 
de PVC rígido, cor marrom. Diâmetro nominal de 
50mm, conexão soldável, com anel de vedação. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

39 500 Unid. 

Curva longa PVC 45° x 2” – curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. Diâmetro nominal de 60mm, 
conexão soldável, com anel de vedação. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

40 500 Unid. 

Curva longa PVC 45° x 3” – curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. Diâmetro nominal de 85mm, 
conexão soldável, com anel de vedação. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 
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41 100 Unid. 

Curva PVC longa para esgoto 45° x 3" - curva para 
tubulação, de PVC rígido, cor branco. Diâmetro nominal 
de 75mm, conexão soldável, com anel de vedação. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes.  

42 500 Unid. 

Engate flexível PVC ½” x 40cm – com porcas e niple 
produzidos em PVC rígido, medindo 40cm de 
comprimento e diâmetro de ½”. Pressão máxima de 
trabalho de 40 m.c.a. em 20°C, resistente a corrosão. 
Composto por porca, tubo, anel de vedação e niple. Cor 
Branca. Utilizado em instalações hidráulicas.  Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

43 100 Unid. 

Espude para ligação de vaso sanitário – vedação 
para saída de vaso sanitário, tipo espude sanfonado, 
para vedação entre o tubo de ligação e a bacia 
sanitária. Em PVC flexível, na cor branca, para 
tubulação com bitola de 1. ½” (40mm). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

44 50 Unid. 

Grelha redonda para ralo - em PVC rígido branco, 
diâmetro nominal de 150mm. Para instalações de 
esgoto predial. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

45 50 Unid. 

Grelha redonda para ralo - em PVC rígido branco, 
diâmetro nominal de 100mm. Para instalações de 
esgoto predial. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

46 1.000 Unid. 

Joelho PVC 90º soldável ¾” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de polivinila), 25mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. Junta soldável a frio de 
simples execução, não requer equipamentos especiais, 
vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 
75 m.c.a. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

47 100 Unid. 

Joelho PVC 90º soldável 1” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de polivinila), 50mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. Junta soldável a frio de 
simples execução, não requer equipamentos especiais, 
vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 
75 m.c.a. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

48 1.000 Unid. 

Joelho PVC 90° com bucha roscável – fabricado em 
PVC soldável, cor azul, para tubulação, com bucha 
roscável. Em latão, diâmetro (25mm x ¾”). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

49 500 Unid. 

Lâmina de serra manual 12" – fabricada em aço 
rápido de alta resistência e desgaste. Para trabalhos 
em bancadas e fora dela. Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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50 200 Unid. 

Luva com bucha roscável de latão ½” - em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 20mm, diâmetro da 
redução de ½”. Extremidades soldáveis e rosca BSP, 
na cor azul, pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 
m.c.a.). Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

51 500 Unid. 

Luva com bucha roscável de latão ¾” - em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 25mm, diâmetro da 
redução de ¾”. Extremidades soldáveis e rosca BSP, 
na cor azul, pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 
m.c.a.). Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

52 200 Unid. 

Luva com bucha roscável de latão 1” - em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 32mm, diâmetro da 
redução de 1”. Extremidades soldáveis e rosca BSP, na 
cor azul, pressão de serviço de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.). 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

53 300 Unid. 

Luva de correr 4” para esgoto – cor branca, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 100mm. Utilizada em 
esgotos. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

54 300 Unid. 

Luva de correr 6” para esgoto – cor branca, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 150mm. Utilizada em 
esgotos. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

55 500 Unid. 

Luva de correr soldável 2” – cor marrom, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 60mm. Utilizada em 
instalações prediais de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

56 100 Unid. 

Luva de correr soldável 3” – cor marrom, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 85mm. Utilizada em 
instalações prediais de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

57 500 Unid. 

Luva de correr soldável 4” – cor marrom, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 110mm. Utilizada em 
instalações prediais de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

58 10 Unid. 
Luva simples 2” - de ferro maleável galvanizado, na 
cor natural do ferro. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

59 10 Unid. 
Luva simples 3” - de ferro maleável galvanizado, na 
cor natural do ferro. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

60 10 Unid. 
Luva simples 4” - de ferro maleável galvanizado, na 
cor natural do ferro. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 
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61 1.000 Unid. 

Luva simples PVC soldável ¾” - cor marrom, 
fabricado em PVC (cloreto de polivinila), diâmetro 
nominal de 25mm, temperatura máxima de trabalho de 
20ºC. Junta soldável a frio de simples execução, 
suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

62 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 1 ½” - cor marrom, 
fabricado em PVC (cloreto de polivinila), diâmetro 
nominal de 50mm, temperatura máxima de trabalho de 
20ºC. Junta soldável a frio de simples execução, 
suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

63 100 Unid. 

Luva simples PVC soldável 1” - cor marrom, 
fabricado em PVC (cloreto de polivinila), diâmetro 
nominal de 32mm, temperatura máxima de trabalho de 
20ºC. Junta soldável a frio de simples execução, 
suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

64 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 2” - cor marrom, 
fabricado em PVC (cloreto de polivinila), diâmetro 
nominal de 60mm, temperatura máxima de trabalho de 
20ºC. Junta soldável a frio de simples execução, 
suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

65 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 3” - cor marrom, 
fabricado em PVC (cloreto de polivinila), diâmetro 
nominal de 85mm, temperatura máxima de trabalho de 
20ºC. Junta soldável a frio de simples execução, 
suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

66 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 4” - cor marrom, 
fabricado em PVC (cloreto de polivinila), diâmetro 
nominal de 110mm, temperatura máxima de trabalho 
de 20ºC. Junta soldável a frio de simples execução, 
suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

67 1.000 Metro 
Mangueira de jardim – em PVC, diâmetro de ½” 
(20mm), baixa dureza e mais flexível. Metro. 

68 20 Rolo 
Mangueira conduíte irrigação – em polietileno, lisa, 
cor preta, diâmetro de 1”. Rolo com 50 metros. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

69 50 Unid. 

Massa vedante - em resina epóxi bicomponente, 
endurecedor poliamida e cargas minerais. Para vedar 
vazamentos em canos de ferro, calhas, ralos e caixas 
d'água. Extra forte, resistente a temperaturas de -50ºC 
a +150ºC. Apresentação: 1 barra na cor cinza e 1 barra 
na cor branca. Embalagem contendo 100g e que 
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assegure a integridade do produto. Com validade 
mínima de 12 Meses na data da entrega. 

70 100 Unid. 
Mecanismo (reparo) para caixa acoplada superior 
completo universal - com componentes em plástico 
ABS e alavanca de acionamento frontal inclinada. 

71 100 Unid. 

Niple duplo galvanizado 1 ½” -  para conexão 
hidráulica, de ferro galvanizado, tipo duplo. Cor cinza, 
com encaixe do tipo rosca de 1 ½” de diâmetro. 
Utilizada em instalações prediais de água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

72 100 Unid. 

Niple duplo galvanizado 2” -  para conexão hidráulica, 
de ferro galvanizado, tipo duplo. Cor cinza, com 
encaixe do tipo rosca de 2” de diâmetro. Utilizada em 
instalações prediais de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

73 100 Unid. 

Niple duplo galvanizado 3” -  para conexão hidráulica, 
de ferro galvanizado, tipo duplo. Cor cinza, com 
encaixe do tipo rosca de 3” de diâmetro. Utilizada em 
instalações prediais de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

74 100 Unid. 

Niple rosca PVC ¾” - niple com rosca, em PVC rígido, 
diâmetro nominal de ¾”, cor branca. Utilizada em 
instalações prediais de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

75 200 Unid. 

Plug roscável ½” – em PVC rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, bitola de canos e conexões em 
milímetros: 20mm, pressão de funcionamento máxima: 
7,65 m.c.a., temperatura máxima da água 20ºC. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

76 200 Unid. 

Plug roscável ¾” – em PVC rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, bitola de canos e conexões em 
milímetros: 25mm, pressão de funcionamento máxima: 
7,65 m.c.a., temperatura máxima da água 20ºC. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

77 100 Unid. 

Plug roscável 1 ½” – em PVC rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, bitola de canos e conexões em 
milímetros: 50mm, pressão de funcionamento máxima: 
7,65 m.c.a., temperatura máxima da água 20ºC. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

78 100 Unid. 

Plug roscável 2” – em PVC rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, bitola de canos e conexões em 
milímetros: 60mm, pressão de funcionamento máxima: 
7,65 m.c.a., temperatura máxima da água 20ºC. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

79 100 Unid. 
Prolongador curto de torneira ½” – em metal, rosca 
de ½”, para alta ou baixa pressão, água quente ou fria. 
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80 100 Unid. 
Prolongador curto de torneira ¾” – em metal, rosca 
de 3/4”, para alta ou baixa pressão, água quente ou 
fria. 

81 100 Unid. 
Prolongador longo de torneira ½” – em metal, rosca 
de ½”, para alta ou baixa pressão, água quente ou fria. 

82 100 Unid. 
Prolongador longo de torneira ¾” – em metal, rosca 
de 3/4”, para alta ou baixa pressão, água quente ou 
fria. 

83 100 Unid. 
Redução excêntrica PVC para esgoto DN100mm x 
75mm - em PVC rígido para esgoto predial, cor branco. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

84 300 Unid. 

Redução excêntrica PVC para esgoto DN150mm x 
100mm - em PVC rígido para esgoto predial, cor 
branco. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

85 500 Unid. 

Redução excêntrica PVC para esgoto DN200mm x 
150mm - em PVC rígido para esgoto predial, cor 
branco. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

86 100 Unid. 

Registro de esfera alavanca PN 16 de 2" – em latão 
cromado, corpo em metal cromado, haste em latão, 
alavanca em aço zincado, porca em aço zincado. 
Temperatura de trabalho de – 30ºC a 120°C. Utilização: 
água quente e fria, vapor e ar comprimido. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

87 100 Unid. 

Registro de esfera soldável 2” marrom – em PVC, 
cor marrom. Diâmetro nominal de 60mm (2"), conexão 
a tubulação do tipo soldável, volante borboleta com 1/4 
de volta. Utilizado em instalação de água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

88 1.000 Unid. 

Registro de esfera soldável 3/4” marrom – em PVC, 
cor marrom. Diâmetro nominal de 25mm (3/4"), 
conexão a tubulação do tipo soldável, volante borboleta 
com 1/4 de volta. Utilizado em instalação de água fria. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

89 50 Unid. 

Registro de esfera soldável com união 20mm 
marrom – em PVC, tipo VS, cor marrom, com união de 
20mm (½”). Com rosca de união para manutenção. 
Utilizado em instalação de água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

90 500 Unid. 

Registro de gaveta ¾” latonado -  em latão/bronze, 
volante fabricado em poliacetal anti-UV. Com dupla 
vedação no eixo, sistema de acionamento rotativo, 
diâmetro nominal de ¾” (25mm). Pressão máxima de 
uso de 140 m.c.a. Extremidades com roscas BSP. 
Utilizado em instalações hidráulicas 
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prediais/residenciais para água quente ou fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes.  

91 100 Unid. 

Registro de gaveta 2” – em ferro fundido, com bolsa 
dos dois lados para o tubo ponta-bolsa-anel (PBA), tipo 
Euro 24 com acionamento através de cabeçote. 
Utilizado em rede de água em PVC, ponta-bolsa-anel 
(PBA) padrão CORSAN. DN 50mm. Pintura da peça 
em epóxi, material também conta com cunha 
emborrachada revestido com elastômero EDPM. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

92 500 Unid. 

Registro de pressão ¾” - fabricado em liga de cobre, 
modelo com canopla, diâmetro nominal de ¾” (aprox. 
20 mm). Utilizado em ducha, chuveiro, banheiras, 
duchas higiênicas. Acionamento por volante, conexão 
de entrada com rosca interna, conexão de saída com 
rosca externa Acabamento cromado tipo C50. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

93 1.000 Unid. 

Registro tipo ferrule ¾” com broca – em liga de 
cobre, rosca inferior com diâmetro de ¾” (25mm), para 
BSP para fixação na tubulação e rosca lateral de ¾” 
(25mm) BSP para saída do adaptador de PEAD e 
quadrado de 10mm na parte superior para abertura e 
fechamento da água. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

94 100 Unid. 
Reparo de válvula de descarga modelo 2045 1 ½”.  
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

95 100 Unid. 
Reparo de válvula de descarga modelo 2511 1 ½”. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

96 100 Unid. 
Reparo de válvula de descarga modelo 2530 1 ½”. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

97 100 Unid. 
Reparo de válvula de descarga modelo P20.  Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

98 100 Unid. 
Reparo de válvula de descarga modelo P21.  Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

99 50 Kit 

Salva registro - kit reparo para registro de pressão 10 
em 1, de corpo fundido em bronze, com haste em latão 
e vedante em borracha. Para ser utilizado em registro 
de pressão ¾” a 1”. Modelo universal, devendo conter 
roscas de várias bitolas. Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

100 1.000 Unid. 

Sifão inteligente – tubo flexível e extensível, entrada: 
rosca 7/8", 1.1/4" (com adaptador) e 1.1/2". Saída 
esgoto DN 38, 40 e 50. Materiais: polipropileno, metal, 
elastômeros. Utilização: pia, lavatório e tanque. 
Comprimento: mín: 34cm / máx: 74cm. Em 
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conformidade com as normas técnicas vigentes. 

101 100 Unid. 

TÊ para esgoto 1 ½” - em PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 40mm, conexão soldável. Utilizado 
em instalações prediais, para coletar esgoto de 2 
tubulações em 90º. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

102 100 Unid. 

TÊ para esgoto 2” - em PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 50mm, conexão soldável. Utilizado 
em instalações prediais, para coletar esgoto de 2 
tubulações em 90º. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

103 1.000 Unid. 

TÊ para esgoto 4” - em PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 100mm, conexão soldável. 
Utilizado em instalações prediais, para coletar esgoto 
de 2 tubulações em 90º. Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

104 500 Unid. 

TÊ para esgoto 6” - em PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 150mm, conexão soldável. 
Utilizado em instalações prediais, para coletar esgoto 
de 2 tubulações em 90º. Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

105 1.000 Unid. 

TÊ soldável ¾” – em PVC rígido, cor marrom, 
diâmetro nominal de 25mm, conexão soldável. Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

106 100 Unid. 

TÊ soldável 1” – em PVC rígido, cor marrom, diâmetro 
nominal de 32mm, conexão soldável. Uso indicado: 
condução de água fria predial. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

107 500 Unid. 

TÊ soldável 2” – em PVC rígido, cor marrom, diâmetro 
nominal de 50mm, conexão soldável. Uso indicado: 
condução de água fria predial. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

108 500 Unid. 

TÊ soldável com bucha de latão na bolsa central 
3/4" – em PVC rígido, cor azul, com bucha metálica de 
latão na bolsa central para fazer a transição entre 
tubulações plásticas (rosca fêmea) e peças metálicas 
(rosca macho). Rosca BSP, diâmetro nominal de 
25mm. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

109 200 Unid. 

Torneira boia para caixa d’ água – boia roscável, em 
plástico de engenharia, adaptável para bitolas de 
1", ½” e ¾”. Acoplamento por encaixe, tipo vazão total, 
pressão máxima de 10 kgf/cm², com silenciador. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 
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110 100 Unid. 

Torneira de bancada para cozinha - em aço 
inoxidável, monocomando, diâmetro 1/2" com arejador 
articulado e bica móvel, tipo pescoço. Mecanismo de 
abertura e fechamento de ¼ de volta. Tamanho 
aproximado de 32cm altura / 21cm comprimento / 
5,5cm largura. Garantia de no mínimo 1 ano. 

111 200 Unid. 

Torneira de mesa para lavatório ¾” - em latão, com 
acabamento cromado, bica do tipo baixa. Fixação na 
mesa com encaixe de rosca, bitola da saída de ¾”. 
Garantia de no mínimo 1 ano. 

112 200 Unid. 

Torneira de parede para cozinha - em aço inox, com 
arejador, pressão da água de 2 a 40 m.c.a., sistema de 
¼ de volta, conexão de entrada de ½”. Garantia de no 
mínimo 1 ano. 

113 500 Unid. 

Torneira esfera para jardim – em latão, com 
acabamento cromado fosco, volante no modelo esfera, 
bica do tipo curta. Fixação em parede, com encaixe 
roscável de ½”, bitola da saída de ½”. Utilizada em 
ambiente externo. Garantia de no mínimo 1 ano. 

114 200 Unid. 

Torneira esfera para jardim – em latão, com 
acabamento cromado fosco, volante no modelo esfera, 
bica do tipo curta. Fixação em parede, com encaixe 
roscável de ¾”, bitola da saída de ¾”. Utilizada em 
ambiente externo. Garantia de no mínimo 1 ano. 

115 1 Unid. 

Trena 50m - fita em fibra de vidro de alta durabilidade 
resistente à água e variações de temperatura, 
graduação em mm/pol. Manivela para recolhimento da 
fita, clipe metálico na ponta da fita e cabo ergonômico 
emborrachado. Comprimento da trena: 50m, largura da 
fita da trena: 12,5 mm. 

116 50 Unid. 

Tubo caixa de descarga de embutir 40mm - peça de 
reposição para caixa de descarga, tubo de descida, 
diâmetro nominal de 40mm, de PVC, na cor branca. 
Instalação sobreposta. Comprimento de 1,60m, com 
curva de 90 graus, longa. Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

117 100 Barra 

Tubo de esgoto PVC soldável 1 ½” – em PVC rígido, 
cor branca, diâmetro nominal de 40mm, barra de 6m de 
comprimento. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

118 100 Barra 

Tubo de esgoto PVC soldável 12” – em PVC rígido, 
cor branca, diâmetro nominal de 300mm, barra de 6m 
de comprimento. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

119 50 Barra 
Tubo de esgoto PVC soldável 2” – em PVC rígido, 
cor branca, diâmetro nominal de 50mm, barra de 6m de 
comprimento. Em conformidade com as normas 
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técnicas vigentes. 

120 1.000 Barra 

Tubo de esgoto PVC soldável 4” – em PVC rígido, cor 
branca, diâmetro nominal de 110mm, barra de 6m de 
comprimento. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

121 100 Unid. 

Tubo de ligação ajustável para bacia -  em metal 
cromado, diâmetro nominal de 40mm (1.1/2"), 
comprimento de 25cm. Utilizado para ligação entre o 
vaso sanitário e o esgoto. Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

122 2.000 Barra 

Tubo de PVC soldável ¾” – em PVC rígido, cor 
marrom, diâmetro nominal de 25mm, barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

123 200 Barra 

Tubo de PVC soldável 1 1/4” – em PVC rígido, cor 
marrom, diâmetro nominal de 40mm, barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

124 500 Barra 

Tubo de PVC soldável 2” – em PVC rígido, cor 
marrom, diâmetro nominal de 50mm, comprimento de 
6m de comprimento. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

125 100 Barra 

Tubo de PVC soldável 3” – em PVC rígido, cor 
marrom, diâmetro nominal de 85mm, barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

126 50 Barra 

Tubo de PVC soldável 6” – em PVC rígido, cor 
marrom, diâmetro nominal de 150mm, barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

127 2 Rolo 

Tubo PEAD 20mm x 2,3mm – em PEAD virgem 
(polietileno de alta densidade) resina PE 80, classe de 
pressão PN16, bitola de 20mm x 2,3mm, cor azul, rolo 
com 100m. Utilizado para distribuição de água. 

128 100 Barra 

Tubo PVC irrigação PN 80 – em PVC rígido, cor azul, 
diâmetro nominal de 75mm, barra de 6m de 
comprimento. Com ponta tipo soldável, indicado para 
pressão máxima de serviço (8,0 kgf/cm² ou 80 m.c.a.), 
à temperatura de aproximadamente 20ºC. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

129 100 Unid. 

Unho de redução 3/4” – adaptadores de rosca para 
mangueiras flexíveis, em PVC, cor branco, bitola de 1” 
x ¾”. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes.  
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130 50 Unid. 

União assento plano 2 ½” – conexões em ferro 
fundido maleável galvanizado, com rosca BSP. 
Diâmetro nominal de 65mm. Utilizada para condução 
de fluidos não corrosivos em instalações industriais, 
prediais, pneumáticas e redes de incêndios. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

131 50 Unid. 

União assento plano 2” – conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 50mm. Utilizada para condução de fluidos 
não corrosivos em instalações industriais, prediais, 
pneumáticas e redes de incêndios. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

132 50 Unid. 

União assento plano 3” – conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 80mm. Utilizada para condução de fluidos 
não corrosivos em instalações industriais, prediais, 
pneumáticas e redes de incêndios. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

133 50 Unid. 

União assento plano 4” – conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 110mm. Utilizada para condução de fluidos 
não corrosivos em instalações industriais, prediais, 
pneumáticas e redes de incêndios. Em conformidade 
com as normas técnicas vigentes. 

134 200 Unid. 
União PVC 1 ½” -  em PVC rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 50mm. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

135 100 Unid. 
União PVC 2 ½” -  em PVC rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 75mm. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

136 200 Unid. 
União PVC 2” -  em PVC rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 60mm. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

137 200 Unid. 
União PVC 3” -  em PVC rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 85mm. Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

138 100 Unid. 
Válvula de escoamento para pia de cozinha de 3 ½” 
– em metal e plástico, bitola de 3 ½” x 1 ½”. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

139 100 Unid. 
Válvula de escoamento para pia de cozinha de 4 ½” 
– em metal e plástico, bitola de 4 ½” x 1 ½”. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 
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140 10 Unid. 

Válvula de retenção horizontal 4” - fabricada em 
bronze, para retenção de fluido em refluxo em 
tubulações horizontais, tipo retenção horizontal. Modelo 
com portinhola, de passagem plena, com tampa 
roscada em bronze. Rosca interna BSP, diâmetro 
nominal de 4", pressão nominal de 9 kgf/cm² (125 psi) 
em vapor saturado e 14 kgf/cm² (199 psi) em óleos 
líquidos não corrosivos e água. Extremidades com 
roscas internas BSP. Utilizada em redes de distribuição 
de água potável e em sistemas de recalque. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

141 30 Unid. 

Válvula de retenção horizontal ou vertical 1 ½” - em 
ferro fundido, tampa roscada, bitola de 1 ½”, 
temperatura máxima da água: 200°C, pressão máxima 
de uso recomendada: – vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 
psi) – óleos, líquidos não corrosivos e água: 14 kgf/cm² 
(199 psi). Utilizada para retenção de fluido em refluxo 
de tubulações horizontais, em redes de distribuição de 
água e sistemas de captação de água (recalque). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

142 30 Unid. 

Válvula de retenção horizontal ou vertical 2 ½” - em 
ferro fundido, tampa roscada, bitola de 2 ½”, 
temperatura máxima da água: 200°C, pressão máxima 
de uso recomendada: – vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 
psi) – óleos, líquidos não corrosivos e água: 14 kgf/cm² 
(199 psi). Utilizada para retenção de fluido em refluxo 
de tubulações horizontais, em redes de distribuição de 
água e sistemas de captação de água (recalque). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

143 30 Unid. 

Válvula de retenção horizontal ou vertical 2” - em 
ferro fundido, tampa roscada, bitola de 2”, temperatura 
máxima da água: 200°C, pressão máxima de uso 
recomendada: – vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) em 
óleos, líquidos não corrosivos e água: 14 kgf/cm² (199 
psi). Utilizada para retenção de fluido em refluxo de 
tubulações horizontais, em redes de distribuição de 
água e sistemas de captação de água (recalque). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

144 30 Unid. 

Válvula de retenção horizontal ou vertical 3” - em 
ferro fundido, tampa roscada, bitola de 3”, temperatura 
máxima da água: 200°C, pressão máxima de uso 
recomendada: – vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) em 
óleos, líquidos não corrosivos e água: 14 kgf/cm² (199 
psi). Utilizada para retenção de fluido em refluxo de 
tubulações horizontais, em redes de distribuição de 
água e sistemas de captação de água (recalque). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 
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145 30 Unid. 

Válvula de retenção horizontal ou vertical 4” - em 
ferro fundido, tampa roscada, bitola de 4”, temperatura 
máxima da água: 200°C, pressão máxima de uso 
recomendada: – vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) em 
óleos, líquidos não corrosivos e água: 14 kgf/cm² (199 
psi). Utilizada para retenção de fluido em refluxo de 
tubulações horizontais, em redes de distribuição de 
água e sistemas de captação de água (recalque). Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

146 30 Pote 

Vaselina sólida industrial - a base de gordura mineral 
derivada de petróleo, tipo industrial. Consistência 
pastosa, branca. Acondicionada de forma adequada, 
em embalagem contendo 800g. 

147 200 Unid. 
Vedante para torneira de jardim 1/2" - em PVC, cor 
branco/preto. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

148 200 M³ Areia grossa 

149 50 M³ Areia lavada 

150 30 Rolo 

Arame recozido nº 18 - para uso em armações na 
construção civil. Elevado grau de maleabilidade, 
facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras 
de concreto armado, alta resistência, proporciona uma 
resistência à tração até 40 kgf/mm². Especificações 
técnicas: diâmetro nominal: 1,25 mm; massa nominal: 
0,010kg/m. Rolo contendo aproximadamente 1kg. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes.  

151 50 Barra 

Barra de ferro 1/4” – vergalhão em metal para 
construção civil, categoria CA-50, com superfície 
nervurada, bitola de 6,3mm, comprimento de 12 
metros. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

152 50 Barra 

Barra de ferro 3/16” – vergalhão em metal para 
construção civil, categoria CA-60, com superfície 
nervurada, bitola de 4,2mm, comprimento de 12 
metros. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

153 50 Barra 

Barra de ferro 3/8” – vergalhão em metal para 
construção civil, categoria CA-50, com superfície 
nervurada, bitola de 10mm, comprimento de 12 metros. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

154 50 Barra 

Barra de ferro 5/16” – vergalhão em metal para 
construção civil, categoria CA-50, com superfície 
nervurada, bitola de 8mm, comprimento de 12 metros. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

155 30.000 Unid. 
Bloco cerâmico de vedação – medidas: 9cm x 19cm x 
19cm (L x A x C), tipo baiano, com 8 furos. Uso 
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revestido. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

156 10.000 Unid. 

Bloco de concreto - tipo bloco vazado, medindo 14cm 
x 19cm x 39cm (L x A x C). Classe B, resistência à 
compressão a partir de 3 Mpa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

157 15 Unid. 

Broxa redonda - de plástico, formato redondo, com 
cabo plástico e fios sintéticos. Medidas: 75mm de 
diâmetro, comprimento aproximado do fio de 100mm. 
Indicada para acabamentos em paredes semi rugosas 
e rugosas com cal. 

158 15 Unid. 

Broxa retangular – de plástico, formato retangular, 
com cabo plástico e fios sintéticos. Medidas 
aproximadas: 8mm de largura x 180mm de altura. 
Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de 
superfícies em geral. 

159 20 Unid. 
Cabo extensor para rolo de pintura - cabo telescópio, 
em madeira, comprimento de 3m. 

160 150 Saco 

Cal de pintura 8kg – composição: hidróxidos de cálcio 
e magnésio. Dispensa o uso de fixador. Adequada para 
aplicação em diversas superfícies, principalmente as 
mais porosas e de elevada aspereza. Rendimento 
aproximado de 60m². Embalado em saco de papel 
contendo 8kg. Em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

161 20 Saco 

Cal hidratada 20kg - cal tipo hidratada, composição: 
hidróxido de cálcio, tipo CH III, cor branco. Elaboração 
de argamassas para assentamento e revestimento. 
Embalado em saco de papel contendo 20kg. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

162 5000 Unid. 

Canaleta de concreto -  bloco tipo canaleta, medindo 
14cm x 19cm x 39cm (L x A x C). Classe B, resistência 
à compressão a partir de 4 Mpa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

163 10 Unid. 

Carrinho de mão 60 litros – caçamba de aço pintada, 
dimensões aproximadas de 21 x 58 x 82cm (A x L X P). 
Chassi, pés, travessas e escoras em aço galvanizado. 
Conjunto de roda com aro de aço galvanizado. 
Estrutura em eixo tubular duplo. Capacidade da 
caçamba: 60 litros.  

164 550 Saco 

Cimento tipo CP II F 32 - para argamassas, pisos, 
fundação, estrutura de concreto, artefatos de concreto, 
pré-moldados. Embalagem contendo 50kg. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 
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165 3.000 Unid. 

Lajota de concreto sextavada – bloquete de concreto 
sextavado 35 Mpa, para calçamento, medindo 30cm x 
30cm x 5cm. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

166 10 Unid. 

Pá quadrada com cabo longo – cabeça quadrada em 
aço carbono especial. Temperada, com acabamento 
em pintura eletrostática a pó, cortada a laser. Com 
cabo de madeira renovável de 120 cm. 

167 150 M³ 
Pedra britada nº 1 – de mineral, tipo brita nº 1, forma 
pontiaguda. Utilização na fabricação de concreto. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

168 5 Pacote 

Prego com cabeça 15 x 15 - em aço galvanizado, com 
cabeça chata, medidas aproximadas: diâmetro de 
25mm e comprimento de 34mm. Aço resistente à 
corrosão, possui corpo liso, cabeça cônica e 
axadrezada, ponta tipo diamante, polido Embalagem 
contendo 1kg. 

169 10 Pacote 

Prego com cabeça 17 x 21 - em aço galvanizado, com 
cabeça chata, medidas aproximadas: diâmetro de 3mm 
e comprimento de 47mm. Aço resistente à corrosão, 
possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta 
tipo diamante, polido. Embalagem contendo 1kg. 

170 50 Unid. 
Rolo para pintura 5cm com cabo – rolo de lã de 
carneiro, largura de 5cm. Suporte de aço galvanizado 
com cabo em polipropileno. 

171 50 Unid. 
Rolo para pintura 9cm com cabo – rolo de lã de 
carneiro, largura de 9cm. Suporte de aço galvanizado 
com cabo em polipropileno. 

172 50 Unid. 
Rolo para pintura 23cm com cabo – rolo de lã de 
carneiro, largura de 23cm. Suporte de aço galvanizado 
com cabo em polipropileno. 

173 30 Unid. 
Suporte para rolo de pintura – em aço galvanizado, 
com roldanas para fixação do rolo, revestimento em 
polipropileno. Para rolos de 23cm. 

174 50 
Galão 
de 5 
litros 

Thinner – mistura de solventes voláteis, devidamente 
balanceados, límpido, incolor, odor característico e 
inflamável.  Indicados para diluição de produtos de 
secagem rápida base nitrocelulose, diluentes que 
auxiliam tanto a aplicação como a secagem. 
Embalagem contendo 5 litros. 

175 20 Unid. 
Treliça H8 – fabricada com aço CA-60 nervurado. 
Comprimento: 12m. 

176 30 Unid. 
Trincha 1 ½” – largura aproximada de 40mm, com 
cerdas sintéticas, cabo em polipropileno. 

177 30 Unid. 
Trincha 2” – largura aproximada de 50mm, com cerdas 
sintéticas, cabo em polipropileno. 
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178 30 Unid. 
Trincha 3” – largura aproximada de 75mm, com cerdas 
sintéticas, cabo em polipropileno. 

179 30 Unid. 
Trincha 4” – largura aproximada de 100mm, com 
cerdas sintéticas, cabo em polipropileno. 

180 60 Unid. 
Vassoura para jardinagem – vassoura de arame, em 
aço, regulável, com cabo de madeira revestido. 

181 250 Unid. 
Lâmpada LED Tubular 20W bivolt – corpo em vidro, 
filtro leitoso. Tensão de 110V – 240V, vida útil: 25.000 
horas. Comprimento: 60 cm 

182 250 Unid. 
Lâmpada LED Tubular 40W bivolt – corpo em vidro, 
filtro leitoso. Tensão de 100V – 240V, vida útil: 25.000 
horas. Comprimento: 120 cm. 

183 250 Unid. 
Lâmpada LED 12W branca – soquete tipo E27, vida 
útil: aproximadamente 50.000 horas. 

184 100 Unid. 
Lâmpada mista 500W – voltagem: 220V, formato 
ovoide leitosa, soquete: E40. 

185 100 Unid. 
Lâmpada mista 250W - voltagem: 220V, formato 
ovoide leitosa, soquete: E27. 

186 100 Unid. 
Lâmpada vapor metálico ovoide 400W E40 – cor: 
branca fria, potência: 400W, base: E40. 

187 100 Unid. 

Refletor LED 100W 24V branco frio a prova d’água - 
Power LED Integrado de 100W, resistente à água IP65, 
não emite UV e IV, baixa temperatura. Vida estimada: 
50.000h. Corpo em alumínio, Ângulo de abertura: 120º. 

188 100 Unid. 

Reator para lâmpadas vapor sódio/metálico 400W 
220V externo - tipo eletromagnético, com partida 
rápida, ignitor incorporado. Tensão 220V, lâmpada de 
400W. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

 
 
 

3. ESTIMATIVA DE CUSTO  
 
3.1. O valor estimado desta cota é de R$ 1.127.409,22 (um milhão, cento e vinte e 
sete mil, quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos). 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1. As futuras aquisições serão custeadas com Recursos Próprios e Transferência 
de Recursos Estaduais. 
 
5. VIGÊNCIA DA ATA  
 
5.1. A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
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6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. A aquisição de materiais de construções, hidráulicos e elétricos é justificável, 
tendo em vista que serão utilizados para serviços de manutenção, pequenas 
reformas, entre outras necessidades que possam surgir, evitando-se compras 
parceladas e eventual fracionamento de despesas. 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA COTA PRINCIPAL 

 
PROCESSO Nº 19/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020 

 
1. OBJETO  
 
Registro de Preços para aquisição de materiais de construção em geral, hidráulicos 
e elétricos destinados à manutenção dos prédios públicos, sob o regime de 
aquisição futura e entrega parcelada 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 1.000 rolo 

Fita veda rosca 18mm x 50m - fita teflon para 
roscas, a base de resina PTFE (politetrafluoretileno) 
não sintetizado. Tubete em poliestireno, 
comprimento de 50m, largura de 18 mm. Utilizado 
em instalações prediais hidráulicas, para vedações 
de roscas e conexões em tubulações de água fria e 
quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em 
geral. Em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. 

2 1.000 Unid. 

Hidrômetro - medidor de água, classe metrológica 
B, tipo unijato, diâmetro nominal da rosca de ¾” 
(20mm), diâmetro externo da rosca 1”, rosca BSP, 
carcaça em liga de latão com pintura epoxy. Vazão 
nominal de 1,5 m³/h, vazão máxima de 3 m³/h, vazão 
mínima de 30 l/h, vazão de transição de 120 l/h. 
Pressão máxima de operação de 10 bar, perda de 
carga menor que 1 bar. Temperatura de 
funcionamento entre 1º a 40º, relojoaria pré equipada 
para telemetria, com leitura máxima de 9999,99 m³. 
Acompanha 2 porcas e 2 tubetes em latão e 2 
arruelas. Fabricado em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

3 300 Unid. 

TÊ soldável 1 ½” – em PVC rígido, cor marrom, 
diâmetro nominal de 40mm, conexão soldável. Uso 
indicado: condução de água fria predial. Em 
conformidade com as normas técnicas vigentes. 

4 500 Barra 
Tubo de esgoto PVC soldável 8” – em PVC rígido, 
cor branca, diâmetro nominal de 200mm, barra de 
6m de comprimento. Em conformidade com as 
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normas técnicas vigentes. 

5 200 Unid. 
União PVC 4” - em PVC rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 110mm. Uso indicado: água fria. 
Em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

6 30.000 Unid. 
Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – medidas 
mínimas: 22mm x 10mm x 5mm (C x L x A). 

 
 

3. ESTIMATIVA DE CUSTO  
 
3.1. O valor estimado desta cota é de R$ 375.800,00 (trezentos e setentaa e cinco 
mil e oitocentos reais) 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1. As futuras aquisições serão custeada com Recursos Próprios e Transferência 
de Recursos Estaduais. 
 
5. VIGÊNCIA DA ATA  
 
5.1. A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
 
6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. A aquisição de materiais de construções, hidráulicos e elétricos é justificável, 
tendo em vista que serão utilizados para serviços de manutenção, pequenas 
reformas, entre outras necessidades que possam surgir, evitando-se compras 
parceladas e eventual fracionamento de despesas. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS COTA PRINCIPAL 

 
PROCESSO Nº 40/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
 

Apresentamos nossa proposta registro de preços para aquisição de 
materiais de construção em geral, hidráulicos e elétricos, a seguir 
relacionados, de conformidade com as condições estabelecidas no edital 
pertinente:  

 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1 500 Unid. 

Abraçadeira de inox para 
mangueira de 1” – em aço 
inoxidável, tipo rosca sem 
fim, largura da fita: 14mm. 
Parafuso de cabeça 
sextavada com fenda. Ideal 
para fixação em mangueiras 
e tubulações. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

2 500 Unid. 

Acabamento para registro 
– em metal cromado, para 
registro de pressão e gaveta, 
modelo C52. Atende as 
medidas 1/2", 3/4" e 1". Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

3 1.000 Unid. 

Adaptador de compressão 
rosca macho - de 
polipropileno (PP), 
diâmetros de 20mm X ½”, 
pressão de serviço de 1,6 
MPa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

4 1.000 Unid. 

Adaptador de compressão 
rosca macho - de 
polipropileno (PP), 
diâmetros de 20mm X ¾ ”, 
pressão de serviço de 1,6 
MPa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   



 

   
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

PROCESSO Nº 40/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020           Página 44 
  

5 1.000 Unid. 

Adaptador em PVC curto – 
marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta 
roscável, medida: 50mm X 
1 ½”; pressão de serviço 
7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água 
fria predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes.  

   

6 1.000 Unid. 

Adaptador em PVC curto – 
marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta 
roscável, medida: 25mm X 
¾”; pressão de serviço 7,5 
Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água 
fria predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

7 500 Unid. 

Adaptador em PVC curto – 
marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta 
roscável, medida: 60mm X 
2”, pressão de serviço 7,5 
Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água 
fria predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

8 300 Unid. 

Adaptador em PVC curto – 
marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta 
roscável, medida: 85mm X 
3”, pressão de serviço 7,5 
Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água 
fria predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

9 100 Unid. 

Adaptador em PVC curto – 
marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta 
roscável, medida: 110mm 
X 4”, pressão de serviço 
7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água 
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fria predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

10 100 Unid. 

Adaptador em PVC curto – 
marrom, com bolsa de 
junta soldável e ponta 
roscável, medida: 160mm 
X 6”, pressão de serviço 
7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Uso 
indicado: condução de água 
fria predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

11 50 Frasco 

Adesivo plástico para 
tubos e conexões de PVC 
rígido – incolor, frasco de 
850 g, com a finalidade de 
promover a união entre 
tubos e conexões de PVC 
por meio de soldagem a frio. 
Composição química: 
produto à base de misturas 
de solventes formaldeídos, 
cetonas e resina de PVC. 
Produto inflamável, com 
vapores tóxicos. Materiais ou 
substâncias incompatíveis: 
materiais oxidantes fortes 
como cloro líquido e oxigênio 
concentrado, temperatura 
máxima de trabalho - 80°C. 
Validade de 12 meses. 

   

12 100 Unid. 

Anel de vedação para junta 
Gibault 1 ½” – anel de 
borracha de vedação, para 
aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido 
dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe 
pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 
50mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 
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13 100 Unid. 

Anel de vedação para junta 
Gibault 2” – anel de 
borracha de vedação, para 
aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido 
dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe 
pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 
60mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

14 100 Unid. 

Anel de vedação para junta 
Gibault 3” – anel de 
borracha de vedação, para 
aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido 
dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe 
pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 
75mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

15 100 Unid. 

Anel de vedação para junta 
Gibault 4” – anel de 
borracha de vedação, para 
aplicação em junta Gibault, 
para tubos de ferro fundido 
dúctil. Material em borracha 
maciça vulcanizada, classe 
pressão elástica com pasta 
lubrificante. Diâmetro: DN 
100mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

16 100 Unid. 

Anel de vedação para 
luvas de correr 4” -  anel de 
borracha, destinado a 
execução de junta elástica, 
para luvas de correr em ferro 
fundido dúctil junta 
mecânica. Diâmetro: 
100mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 
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17 50 Unid. 

Arco de Serra - com arco 
para lâmina de 12", cabo 
fechado em alumínio com 
pintura eletrostática. 
Profundidade de corte de 
90mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

18 100 Unid. 

Bucha de redução ¾” x ½” 
- em PVC rígido, cor 
marrom, curta, conexão 
soldável, com diâmetro da 
tubulação principal de 25mm 
e diâmetro da redução de 
20mm. Utilizado em 
instalações hidráulicas. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

19 2 Unid. 

Caixa de ferramentas – 
sanfonada, com 5 gavetas, 
na cor azul. Fabricada em 
chapa de aço, com 
tratamento anti ferrugem. 
Alças na parte superior e 
furo para uso de cadeado. 
Dimensões (C x L x A): 50 x 
20 x 21 cm (medida da altura 
sem alça). 

   

20 200 Unid. 

CAP de PVC roscável ½” – 
tampão, branco, fabricado 
com PVC rígido, para 
condução de água fria 
predial, suporta pressão de 
serviço de até 7,5 Kgf/cm² 
(ou 75 m.c.a.), temperatura 
da água até 20º. Diâmetro: 
20mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

21 200 Unid. 

CAP de PVC roscável ¾” – 
tampão, branco, fabricado 
com PVC rígido, para 
condução de água fria 
predial, suporta pressão de 
serviço de até 7,5 Kgf/cm² 
(ou 75 m.c.a.), temperatura 
da água até 20º. Diâmetro: 
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25mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

22 300 Unid. 

CAP de PVC soldável ¾” - 
marrom, fabricado com PVC 
rígido, junta soldável a frio, 
suporta pressão de serviço 
de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 
m.c.a.), temperatura da água 
até 20º. Diâmetro: 25mm. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

23 100 Unid. 

CAP de PVC soldável 1 ½” 
- marrom, fabricado com 
PVC rígido, junta soldável a 
frio, suporta pressão de 
serviço de até 7,5 Kgf/cm² 
(ou 75 m.c.a.), temperatura 
da água até 20º. Diâmetro: 
50mm. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

24 100 Unid. 

CAP de PVC soldável 2" - 
marrom, fabricado com PVC 
rígido, junta soldável a frio, 
suporta pressão de serviço 
de até 7,5 Kgf/cm² (ou 75 
m.c.a.), temperatura da água 
até 20º. Diâmetro: 60mm. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

25 1 Unid. 

Chave de corrente para 
tubos 4” - corpo e corrente 
em aço especial, 
acabamento escurecido. 
Para serviços leves. Indicada 
para utilização em 
tubulações. 

   

26 1 Unid. 

Chave grifo para tubos 12” 
- comprimento de 12", máx. 
2.1/8”, dentes brochados e 
temperados. Porca 
reguladora de abertura em 
ferro fundido modular. 
Abertura dos mordentes 
regulável. Pesando 1,3 kg - 
para tubos até 2" de 
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diâmetro. Em ferro fundido 
modular forjado, com pintura 
eletrostática. 

27 30 Unid. 

Colar de tomada de ferro 
fundido 100mm X ¾” – 
fabricado em ferro fundido 
dúctil, fornecido com um 
conjunto de 2 (dois) 
parafusos de cabeças 
sextavadas e 2 (duas) 
porcas sextavadas em aço 
carbono zincado, com rosca 
interna para adaptação de 
tubo de PVC e anel de 
vedação de borracha natural 
ou sintética. Diâmetro 
nominal de 100mm para 
tubulação. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

28 500 Unid. 

Colar de tomada de ferro 
fundido 50mm X ¾” – 
fabricado em ferro fundido 
dúctil, fornecido com um 
conjunto de 2 (dois) 
parafusos de cabeças 
sextavadas e 2 (duas) 
porcas sextavadas em aço 
carbono zincado, com rosca 
interna para adaptação de 
tubo de PVC e anel de 
vedação de borracha natural 
ou sintética. Diâmetro 
nominal de 50mm para 
tubulação. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes.  

   

29 100 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 1 
½” - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série 
normal, para esgoto 90º. 
Bitola de 1 ½”, fácil 
instalação, maior liberdade 
na elaboração do projeto de 
esgoto. Temperatura 
máxima de trabalho: 45°C 
em regime não contínuo. 
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Superfície interna lisa, com 
bolsa lisa, visto que elimina 
restrições geométricas, 
proporciona economia de 
material. 

30 100 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 
2" - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série 
normal, para esgoto 90º. 
Bitola de 2", fácil instalação, 
maior liberdade na 
elaboração do projeto de 
esgoto. Temperatura 
máxima de trabalho: 45°C 
em regime não contínuo. 
Superfície interna lisa, com 
bolsa lisa, visto que elimina 
restrições geométricas, 
proporciona economia de 
material. 

   

31 500 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 
4" - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série 
normal, para esgoto 90º. 
Bitola de 4", fácil instalação, 
maior liberdade na 
elaboração do projeto de 
esgoto. Temperatura 
máxima de trabalho: 45°C 
em regime não contínuo, 
superfície interna lisa, com 
bolsa lisa, visto que elimina 
restrições geométricas, 
proporciona economia de 
material. 

   

32 300 Unid. 

Cotovelo PVC esgoto 90° 
6" - cotovelo/joelho de PVC 
rígido, cor branco, série 
normal, para esgoto 90º. 
Bitola de 6", fácil instalação, 
maior liberdade na 
elaboração do projeto de 
esgoto. Temperatura 
máxima de trabalho: 45°C 
em regime não contínuo, 
superfície interna lisa, com 
bolsa lisa, visto que elimina 
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restrições geométricas, 
proporciona economia de 
material. 

33 100 Unid. 

Cruzeta hidráulica PVC 2” 
– em PVC rígido, marrom, 
conexão soldável. Diâmetro: 
60mm. Uso indicado: água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

34 100 Unid. 

Cruzeta hidráulica PVC 3” 
– em PVC rígido, marrom, 
conexão soldável. Diâmetro: 
85mm. Uso indicado: água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

35 100 Unid. 

Cruzeta hidráulica PVC 4” 
– em PVC rígido, marrom, 
conexão soldável. Diâmetro: 
110mm. Uso indicado: água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

36 1.000 Unid. 

Curva curta PVC 90° x ¾” – 
curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. 
Conexão soldável, com anel 
de vedação. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

37 500 Unid. 

Curva curta PVC 90° x 2 ½” 
– curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. 
Conexão soldável, com anel 
de vedação. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

38 500 Unid. 

Curva longa PVC 45° x 1 
½” – curva para tubulação, 
de PVC rígido, cor marrom. 
Diâmetro nominal de 50mm, 
conexão soldável, com anel 
de vedação. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

39 500 Unid. 

Curva longa PVC 45° x 2” – 
curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. 
Diâmetro nominal de 60mm, 
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conexão soldável, com anel 
de vedação. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

40 500 Unid. 

Curva longa PVC 45° x 3” – 
curva para tubulação, de 
PVC rígido, cor marrom. 
Diâmetro nominal de 85mm, 
conexão soldável, com anel 
de vedação. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

41 100 Unid. 

Curva PVC longa para 
esgoto 45° x 3" - curva para 
tubulação, de PVC rígido, 
cor branco. Diâmetro 
nominal de 75mm, conexão 
soldável, com anel de 
vedação. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes.  

   

42 500 Unid. 

Engate flexível PVC ½” x 
40cm – com porcas e niple 
produzidos em PVC rígido, 
medindo 40cm de 
comprimento e diâmetro de 
½”. Pressão máxima de 
trabalho de 40 m.c.a. em 
20°C, resistente a corrosão. 
Composto por porca, tubo, 
anel de vedação e niple. Cor 
Branca. Utilizado em 
instalações hidráulicas.  Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

43 100 Unid. 

Espude para ligação de 
vaso sanitário – vedação 
para saída de vaso sanitário, 
tipo espude sanfonado, para 
vedação entre o tubo de 
ligação e a bacia sanitária. 
Em PVC flexível, na cor 
branca, para tubulação com 
bitola de 1. ½” (40mm). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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44 50 Unid. 

Grelha redonda para ralo - 
em PVC rígido branco, 
diâmetro nominal de 
150mm. Para instalações de 
esgoto predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

45 50 Unid. 

Grelha redonda para ralo - 
em PVC rígido branco, 
diâmetro nominal de 
100mm. Para instalações de 
esgoto predial. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

46 1.000 Unid. 

Joelho PVC 90º soldável 
¾” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), 25mm, 
temperatura máxima de 
trabalho de 20ºC. Junta 
soldável a frio de simples 
execução, não requer 
equipamentos especiais, 
vida útil de 50 anos, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

47 100 Unid. 

Joelho PVC 90º soldável 1” 
- cor marrom, fabricado em 
PVC (cloreto de polivinila), 
50mm, temperatura máxima 
de trabalho de 20ºC. Junta 
soldável a frio de simples 
execução, não requer 
equipamentos especiais, 
vida útil de 50 anos, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

48 1.000 Unid. 

Joelho PVC 90° com bucha 
roscável – fabricado em 
PVC soldável, cor azul, para 
tubulação, com bucha 
roscável. Em latão, diâmetro 
(25mm x ¾”). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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49 500 Unid. 

Lâmina de serra manual 
12" – fabricada em aço 
rápido de alta resistência e 
desgaste. Para trabalhos em 
bancadas e fora dela. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

50 200 Unid. 

Luva com bucha roscável 
de latão ½” - em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 
20mm, diâmetro da redução 
de ½”. Extremidades 
soldáveis e rosca BSP, na 
cor azul, pressão de serviço 
de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.). 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

51 500 Unid. 

Luva com bucha roscável 
de latão ¾” - em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 
25mm, diâmetro da redução 
de ¾”. Extremidades 
soldáveis e rosca BSP, na 
cor azul, pressão de serviço 
de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a.). 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

52 200 Unid. 

Luva com bucha roscável 
de latão 1” - em PVC rígido, 
diâmetro nominal de 32mm, 
diâmetro da redução de 1”. 
Extremidades soldáveis e 
rosca BSP, na cor azul, 
pressão de serviço de 7,5 
kgf/cm² (75 m.c.a.). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

53 300 Unid. 

Luva de correr 4” para 
esgoto – cor branca, em 
PVC rígido, diâmetro 
nominal de 100mm. Utilizada 
em esgotos. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

54 300 Unid. 
Luva de correr 6” para 
esgoto – cor branca, em 
PVC rígido, diâmetro 
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nominal de 150mm. Utilizada 
em esgotos. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

55 500 Unid. 

Luva de correr soldável 2” 
– cor marrom, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 
60mm. Utilizada em 
instalações prediais de água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

56 100 Unid. 

Luva de correr soldável 3” 
– cor marrom, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 
85mm. Utilizada em 
instalações prediais de água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

57 500 Unid. 

Luva de correr soldável 4” 
– cor marrom, em PVC 
rígido, diâmetro nominal de 
110mm. Utilizada em 
instalações prediais de água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

58 10 Unid. 

Luva simples 2” - de ferro 
maleável galvanizado, na cor 
natural do ferro. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

59 10 Unid. 

Luva simples 3” - de ferro 
maleável galvanizado, na cor 
natural do ferro. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

60 10 Unid. 

Luva simples 4” - de ferro 
maleável galvanizado, na cor 
natural do ferro. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

61 1.000 Unid. 

Luva simples PVC soldável 
¾” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), diâmetro nominal 
de 25mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. 
Junta soldável a frio de 
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simples execução, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

62 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 
1 ½” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), diâmetro nominal 
de 50mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. 
Junta soldável a frio de 
simples execução, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

63 100 Unid. 

Luva simples PVC soldável 
1” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), diâmetro nominal 
de 32mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. 
Junta soldável a frio de 
simples execução, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

64 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 
2” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), diâmetro nominal 
de 60mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. 
Junta soldável a frio de 
simples execução, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

65 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 
3” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), diâmetro nominal 
de 85mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. 
Junta soldável a frio de 
simples execução, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
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as normas técnicas vigentes. 

66 500 Unid. 

Luva simples PVC soldável 
4” - cor marrom, fabricado 
em PVC (cloreto de 
polivinila), diâmetro nominal 
de 110mm, temperatura 
máxima de trabalho de 20ºC. 
Junta soldável a frio de 
simples execução, suporta 
pressão de serviço de até 75 
m.c.a. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

67 1.000 Metro 

Mangueira de jardim – em 
PVC, diâmetro de ½” 
(20mm), baixa dureza e mais 
flexível. Metro. 

   

68 20 Rolo 

Mangueira conduíte 
irrigação – em polietileno, 
lisa, cor preta, diâmetro de 
1”. Rolo com 50 metros. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

69 50 Unid. 

Massa vedante - em resina 
epóxi bicomponente, 
endurecedor poliamida e 
cargas minerais. Para vedar 
vazamentos em canos de 
ferro, calhas, ralos e caixas 
d'água. Extra forte, 
resistente a temperaturas de 
-50ºC a +150ºC. 
Apresentação: 1 barra na cor 
cinza e 1 barra na cor 
branca. Embalagem 
contendo 100g e que 
assegure a integridade do 
produto. Com validade 
mínima de 12 Meses na data 
da entrega. 

   

70 100 Unid. 

Mecanismo (reparo) para 
caixa acoplada superior 
completo universal - com 
componentes em plástico 
ABS e alavanca de 
acionamento frontal 
inclinada. 
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71 100 Unid. 

Niple duplo galvanizado 1 
½” -  para conexão 
hidráulica, de ferro 
galvanizado, tipo duplo. Cor 
cinza, com encaixe do tipo 
rosca de 1 ½” de diâmetro. 
Utilizada em instalações 
prediais de água fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

72 100 Unid. 

Niple duplo galvanizado 2” 
-  para conexão hidráulica, 
de ferro galvanizado, tipo 
duplo. Cor cinza, com 
encaixe do tipo rosca de 2” 
de diâmetro. Utilizada em 
instalações prediais de água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

73 100 Unid. 

Niple duplo galvanizado 3” 
-  para conexão hidráulica, 
de ferro galvanizado, tipo 
duplo. Cor cinza, com 
encaixe do tipo rosca de 3” 
de diâmetro. Utilizada em 
instalações prediais de água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

74 100 Unid. 

Niple rosca PVC ¾” - niple 
com rosca, em PVC rígido, 
diâmetro nominal de ¾”, cor 
branca. Utilizada em 
instalações prediais de água 
fria. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

75 200 Unid. 

Plug roscável ½” – em PVC 
rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, 
bitola de canos e conexões 
em milímetros: 20mm, 
pressão de funcionamento 
máxima: 7,65 m.c.a., 
temperatura máxima da 
água 20ºC. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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76 200 Unid. 

Plug roscável ¾” – em PVC 
rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, 
bitola de canos e conexões 
em milímetros: 25mm, 
pressão de funcionamento 
máxima: 7,65 m.c.a., 
temperatura máxima da 
água 20ºC. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

77 100 Unid. 

Plug roscável 1 ½” – em 
PVC rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, 
bitola de canos e conexões 
em milímetros: 50mm, 
pressão de funcionamento 
máxima: 7,65 m.c.a., 
temperatura máxima da 
água 20ºC. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

78 100 Unid. 

Plug roscável 2” – em PVC 
rígido, cor branco, uso 
indicado para água fria, 
bitola de canos e conexões 
em milímetros: 60mm, 
pressão de funcionamento 
máxima: 7,65 m.c.a., 
temperatura máxima da 
água 20ºC. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

79 100 Unid. 

Prolongador curto de 
torneira ½” – em metal, 
rosca de ½”, para alta ou 
baixa pressão, água quente 
ou fria. 

   

80 100 Unid. 

Prolongador curto de 
torneira ¾” – em metal, 
rosca de 3/4”, para alta ou 
baixa pressão, água quente 
ou fria. 

   

81 100 Unid. 

Prolongador longo de 
torneira ½” – em metal, 
rosca de ½”, para alta ou 
baixa pressão, água quente 
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ou fria. 

82 100 Unid. 

Prolongador longo de 
torneira ¾” – em metal, 
rosca de 3/4”, para alta ou 
baixa pressão, água quente 
ou fria. 

   

83 100 Unid. 

Redução excêntrica PVC 
para esgoto DN100mm x 
75mm - em PVC rígido para 
esgoto predial, cor branco. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

84 300 Unid. 

Redução excêntrica PVC 
para esgoto DN150mm x 
100mm - em PVC rígido 
para esgoto predial, cor 
branco. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

85 500 Unid. 

Redução excêntrica PVC 
para esgoto DN200mm x 
150mm - em PVC rígido 
para esgoto predial, cor 
branco. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

86 100 Unid. 

Registro de esfera 
alavanca PN 16 de 2" – em 
latão cromado, corpo em 
metal cromado, haste em 
latão, alavanca em aço 
zincado, porca em aço 
zincado. Temperatura de 
trabalho de – 30ºC a 120°C. 
Utilização: água quente e 
fria, vapor e ar comprimido. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

87 100 Unid. 

Registro de esfera soldável 
2” marrom – em PVC, cor 
marrom. Diâmetro nominal 
de 60mm (2"), conexão a 
tubulação do tipo soldável, 
volante borboleta com 1/4 de 
volta. Utilizado em instalação 
de água fria. Em 
conformidade com as 
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normas técnicas vigentes. 

88 1.000 Unid. 

Registro de esfera soldável 
3/4” marrom – em PVC, cor 
marrom. Diâmetro nominal 
de 25mm (3/4"), conexão a 
tubulação do tipo soldável, 
volante borboleta com 1/4 de 
volta. Utilizado em instalação 
de água fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

89 50 Unid. 

Registro de esfera soldável 
com união 20mm marrom – 
em PVC, tipo VS, cor 
marrom, com união de 
20mm (½”). Com rosca de 
união para manutenção. 
Utilizado em instalação de 
água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

90 500 Unid. 

Registro de gaveta ¾” 
latonado - em latão/bronze, 
volante fabricado em 
poliacetal anti-UV. Com 
dupla vedação no eixo, 
sistema de acionamento 
rotativo, diâmetro nominal de 
¾” (25mm). Pressão máxima 
de uso de 140 m.c.a. 
Extremidades com roscas 
BSP. Utilizado em 
instalações hidráulicas 
prediais/residenciais para 
água quente ou fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes.  

   

91 100 Unid. 

Registro de gaveta 2” – em 
ferro fundido, com bolsa dos 
dois lados para o tubo ponta-
bolsa-anel (PBA), tipo Euro 
24 com acionamento através 
de cabeçote. Utilizado em 
rede de água em PVC, 
ponta-bolsa-anel (PBA) 
padrão CORSAN. DN 50mm. 
Pintura da peça em epóxi, 
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material também conta com 
cunha emborrachada 
revestido com elastômero 
EDPM. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

92 500 Unid. 

Registro de pressão ¾” - 
fabricado em liga de cobre, 
modelo com canopla, 
diâmetro nominal de ¾” 
(aprox. 20 mm). Utilizado em 
ducha, chuveiro, banheiras, 
duchas higiênicas. 
Acionamento por volante, 
conexão de entrada com 
rosca interna, conexão de 
saída com rosca externa 
Acabamento cromado tipo 
C50. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

93 1.000 Unid. 

Registro tipo ferrule ¾” 
com broca – em liga de 
cobre, rosca inferior com 
diâmetro de ¾” (25mm), para 
BSP para fixação na 
tubulação e rosca lateral de 
¾” (25mm) BSP para saída 
do adaptador de PEAD e 
quadrado de 10mm na parte 
superior para abertura e 
fechamento da água. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

94 100 Unid. 

Reparo de válvula de 
descarga modelo 2045 1 
½”.  Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

95 100 Unid. 

Reparo de válvula de 
descarga modelo 2511 1 
½”. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

96 100 Unid. 

Reparo de válvula de 
descarga modelo 2530 1 
½”. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

97 100 Unid. 
Reparo de válvula de 
descarga modelo P20.  Em 
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conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

98 100 Unid. 

Reparo de válvula de 
descarga modelo P21.  Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

99 50 Kit 

Salva registro - kit reparo 
para registro de pressão 10 
em 1, de corpo fundido em 
bronze, com haste em latão 
e vedante em borracha. Para 
ser utilizado em registro de 
pressão ¾” a 1”. Modelo 
universal, devendo conter 
roscas de várias bitolas. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

100 1.000 Unid. 

Sifão inteligente – tubo 
flexível e extensível, entrada: 
rosca 7/8", 1.1/4" (com 
adaptador) e 1.1/2". Saída 
esgoto DN 38, 40 e 50. 
Materiais: polipropileno, 
metal, elastômeros. 
Utilização: pia, lavatório e 
tanque. Comprimento: mín: 
34cm / máx: 74cm. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

101 100 Unid. 

TÊ para esgoto 1 ½” - em 
PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 40mm, 
conexão soldável. Utilizado 
em instalações prediais, para 
coletar esgoto de 2 
tubulações em 90º. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

102 100 Unid. 

TÊ para esgoto 2” - em 
PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 50mm, 
conexão soldável. Utilizado 
em instalações prediais, para 
coletar esgoto de 2 
tubulações em 90º. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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103 1.000 Unid. 

TÊ para esgoto 4” - em 
PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 100mm, 
conexão soldável. Utilizado 
em instalações prediais, para 
coletar esgoto de 2 
tubulações em 90º. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

104 500 Unid. 

TÊ para esgoto 6” - em 
PVC rígido, cor branca, 
diâmetro nominal de 150mm, 
conexão soldável. Utilizado 
em instalações prediais, para 
coletar esgoto de 2 
tubulações em 90º. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

105 1.000 Unid. 

TÊ soldável ¾” – em PVC 
rígido, cor marrom, diâmetro 
nominal de 25mm, conexão 
soldável. Uso indicado: 
condução de água fria 
predial. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

106 100 Unid. 

TÊ soldável 1” – em PVC 
rígido, cor marrom, diâmetro 
nominal de 32mm, conexão 
soldável. Uso indicado: 
condução de água fria 
predial. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

107 500 Unid. 

TÊ soldável 2” – em PVC 
rígido, cor marrom, diâmetro 
nominal de 50mm, conexão 
soldável. Uso indicado: 
condução de água fria 
predial. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

108 500 Unid. 

TÊ soldável com bucha de 
latão na bolsa central 3/4" 
– em PVC rígido, cor azul, 
com bucha metálica de latão 
na bolsa central para fazer a 
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transição entre tubulações 
plásticas (rosca fêmea) e 
peças metálicas (rosca 
macho). Rosca BSP, 
diâmetro nominal de 25mm. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

109 200 Unid. 

Torneira boia para caixa d’ 
água – boia roscável, em 
plástico de engenharia, 
adaptável para bitolas de 
1", ½” e ¾”. Acoplamento 
por encaixe, tipo vazão total, 
pressão máxima de 10 
kgf/cm², com silenciador. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

110 100 Unid. 

Torneira de bancada para 
cozinha - em aço inoxidável, 
monocomando, diâmetro 
1/2" com arejador articulado 
e bica móvel, tipo pescoço. 
Mecanismo de abertura e 
fechamento de ¼ de volta. 
Tamanho aproximado de 
32cm altura / 21cm 
comprimento / 5,5cm largura. 
Garantia de no mínimo 1 
ano. 

   

111 200 Unid. 

Torneira de mesa para 
lavatório ¾” - em latão, com 
acabamento cromado, bica 
do tipo baixa. Fixação na 
mesa com encaixe de rosca, 
bitola da saída de ¾”. 
Garantia de no mínimo 1 
ano. 

   

112 200 Unid. 

Torneira de parede para 
cozinha - em aço inox, com 
arejador, pressão da água 
de 2 a 40 m.c.a., sistema de 
¼ de volta, conexão de 
entrada de ½”. Garantia de 
no mínimo 1 ano. 

   

113 500 Unid. 
Torneira esfera para jardim 
– em latão, com acabamento 
cromado fosco, volante no 
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modelo esfera, bica do tipo 
curta. Fixação em parede, 
com encaixe roscável de ½”, 
bitola da saída de ½”. 
Utilizada em ambiente 
externo. Garantia de no 
mínimo 1 ano. 

114 200 Unid. 

Torneira esfera para jardim 
– em latão, com acabamento 
cromado fosco, volante no 
modelo esfera, bica do tipo 
curta. Fixação em parede, 
com encaixe roscável de ¾”, 
bitola da saída de ¾”. 
Utilizada em ambiente 
externo. Garantia de no 
mínimo 1 ano. 

   

115 1 Unid. 

Trena 50m - fita em fibra de 
vidro de alta durabilidade 
resistente à água e 
variações de temperatura, 
graduação em mm/pol. 
Manivela para recolhimento 
da fita, clipe metálico na 
ponta da fita e cabo 
ergonômico emborrachado. 
Comprimento da trena: 50m, 
largura da fita da trena: 12,5 
mm. 

   

116 50 Unid. 

Tubo caixa de descarga de 
embutir 40mm - peça de 
reposição para caixa de 
descarga, tubo de descida, 
diâmetro nominal de 40mm, 
de PVC, na cor branca. 
Instalação sobreposta. 
Comprimento de 1,60m, com 
curva de 90 graus, longa. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

117 100 Barra 

Tubo de esgoto PVC 
soldável 1 ½” – em PVC 
rígido, cor branca, diâmetro 
nominal de 40mm, barra de 
6m de comprimento. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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118 100 Barra 

Tubo de esgoto PVC 
soldável 12” – em PVC 
rígido, cor branca, diâmetro 
nominal de 300mm, barra de 
6m de comprimento. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

119 50 Barra 

Tubo de esgoto PVC 
soldável 2” – em PVC 
rígido, cor branca, diâmetro 
nominal de 50mm, barra de 
6m de comprimento. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

120 1.000 Barra 

Tubo de esgoto PVC 
soldável 4” – em PVC 
rígido, cor branca, diâmetro 
nominal de 110mm, barra de 
6m de comprimento. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

121 100 Unid. 

Tubo de ligação ajustável 
para bacia -  em metal 
cromado, diâmetro nominal 
de 40mm (1.1/2"), 
comprimento de 25cm. 
Utilizado para ligação entre o 
vaso sanitário e o esgoto. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

122 2.000 Barra 

Tubo de PVC soldável ¾” – 
em PVC rígido, cor marrom, 
diâmetro nominal de 25mm, 
barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: 
água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

123 200 Barra 

Tubo de PVC soldável 1 
1/4” – em PVC rígido, cor 
marrom, diâmetro nominal 
de 40mm, barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: 
água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 
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124 500 Barra 

Tubo de PVC soldável 2” – 
em PVC rígido, cor marrom, 
diâmetro nominal de 50mm, 
comprimento de 6m de 
comprimento. Uso indicado: 
água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

125 100 Barra 

Tubo de PVC soldável 3” – 
em PVC rígido, cor marrom, 
diâmetro nominal de 85mm, 
barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: 
água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

126 50 Barra 

Tubo de PVC soldável 6” – 
em PVC rígido, cor marrom, 
diâmetro nominal de 150mm, 
barra de 6m de 
comprimento. Uso indicado: 
água fria. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

127 2 Rolo 

Tubo PEAD 20mm x 2,3mm 
– em PEAD virgem 
(polietileno de alta 
densidade) resina PE 80, 
classe de pressão PN16, 
bitola de 20mm x 2,3mm, cor 
azul, rolo com 100m. 
Utilizado para distribuição de 
água. 

   

128 100 Barra 

Tubo PVC irrigação PN 80 
– em PVC rígido, cor azul, 
diâmetro nominal de 75mm, 
barra de 6m de 
comprimento. Com ponta 
tipo soldável, indicado para 
pressão máxima de serviço 
(8,0 kgf/cm² ou 80 m.c.a.), à 
temperatura de 
aproximadamente 20ºC. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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129 100 Unid. 

Unho de redução 3/4” – 
adaptadores de rosca para 
mangueiras flexíveis, em 
PVC, cor branco, bitola de 1” 
x ¾”. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes.  

   

130 50 Unid. 

União assento plano 2 ½” 
– conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com 
rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 65mm. Utilizada 
para condução de fluidos 
não corrosivos em 
instalações industriais, 
prediais, pneumáticas e 
redes de incêndios. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

131 50 Unid. 

União assento plano 2” – 
conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com 
rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 50mm. Utilizada 
para condução de fluidos 
não corrosivos em 
instalações industriais, 
prediais, pneumáticas e 
redes de incêndios. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

132 50 Unid. 

União assento plano 3” – 
conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com 
rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 80mm. Utilizada 
para condução de fluidos 
não corrosivos em 
instalações industriais, 
prediais, pneumáticas e 
redes de incêndios. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

133 50 Unid. 

União assento plano 4” – 
conexões em ferro fundido 
maleável galvanizado, com 
rosca BSP. Diâmetro 
nominal de 110mm. Utilizada 
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para condução de fluidos 
não corrosivos em 
instalações industriais, 
prediais, pneumáticas e 
redes de incêndios. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

134 200 Unid. 

União PVC 1 ½” -  em PVC 
rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 50mm. 
Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

135 100 Unid. 

União PVC 2 ½” -  em PVC 
rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 75mm. 
Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

136 200 Unid. 

União PVC 2” -  em PVC 
rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 60mm. 
Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

137 200 Unid. 

União PVC 3” -  em PVC 
rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 85mm. 
Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

138 100 Unid. 

Válvula de escoamento 
para pia de cozinha de 3 
½” – em metal e plástico, 
bitola de 3 ½” x 1 ½”. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

139 100 Unid. 

Válvula de escoamento 
para pia de cozinha de 4 
½” – em metal e plástico, 
bitola de 4 ½” x 1 ½”. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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140 10 Unid. 

Válvula de retenção 
horizontal 4” - fabricada em 
bronze, para retenção de 
fluido em refluxo em 
tubulações horizontais, tipo 
retenção horizontal. Modelo 
com portinhola, de 
passagem plena, com tampa 
roscada em bronze. Rosca 
interna BSP, diâmetro 
nominal de 4", pressão 
nominal de 9 kgf/cm² (125 
psi) em vapor saturado e 14 
kgf/cm² (199 psi) em óleos 
líquidos não corrosivos e 
água. Extremidades com 
roscas internas BSP. 
Utilizada em redes de 
distribuição de água potável 
e em sistemas de recalque. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

141 30 Unid. 

Válvula de retenção 
horizontal ou vertical 1 ½” 
- em ferro fundido, tampa 
roscada, bitola de 1 ½”, 
temperatura máxima da 
água: 200°C, pressão 
máxima de uso 
recomendada: – vapor 
saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) 
– óleos, líquidos não 
corrosivos e água: 14 
kgf/cm² (199 psi). Utilizada 
para retenção de fluido em 
refluxo de tubulações 
horizontais, em redes de 
distribuição de água e 
sistemas de captação de 
água (recalque). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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142 30 Unid. 

Válvula de retenção 
horizontal ou vertical 2 ½” 
- em ferro fundido, tampa 
roscada, bitola de 2 ½”, 
temperatura máxima da 
água: 200°C, pressão 
máxima de uso 
recomendada: – vapor 
saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) 
– óleos, líquidos não 
corrosivos e água: 14 
kgf/cm² (199 psi). Utilizada 
para retenção de fluido em 
refluxo de tubulações 
horizontais, em redes de 
distribuição de água e 
sistemas de captação de 
água (recalque). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

143 30 Unid. 

Válvula de retenção 
horizontal ou vertical 2” - 
em ferro fundido, tampa 
roscada, bitola de 2”, 
temperatura máxima da 
água: 200°C, pressão 
máxima de uso 
recomendada: – vapor 
saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) 
em óleos, líquidos não 
corrosivos e água: 14 
kgf/cm² (199 psi). Utilizada 
para retenção de fluido em 
refluxo de tubulações 
horizontais, em redes de 
distribuição de água e 
sistemas de captação de 
água (recalque). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

144 30 Unid. 

Válvula de retenção 
horizontal ou vertical 3” - 
em ferro fundido, tampa 
roscada, bitola de 3”, 
temperatura máxima da 
água: 200°C, pressão 
máxima de uso 
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recomendada: – vapor 
saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) 
em óleos, líquidos não 
corrosivos e água: 14 
kgf/cm² (199 psi). Utilizada 
para retenção de fluido em 
refluxo de tubulações 
horizontais, em redes de 
distribuição de água e 
sistemas de captação de 
água (recalque). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

145 30 Unid. 

Válvula de retenção 
horizontal ou vertical 4” - 
em ferro fundido, tampa 
roscada, bitola de 4”, 
temperatura máxima da 
água: 200°C, pressão 
máxima de uso 
recomendada: – vapor 
saturado: 9 kgf/cm² (125 psi) 
em óleos, líquidos não 
corrosivos e água: 14 
kgf/cm² (199 psi). Utilizada 
para retenção de fluido em 
refluxo de tubulações 
horizontais, em redes de 
distribuição de água e 
sistemas de captação de 
água (recalque). Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

146 30 Pote 

Vaselina sólida industrial - 
a base de gordura mineral 
derivada de petróleo, tipo 
industrial. Consistência 
pastosa, branca. 
Acondicionada de forma 
adequada, em embalagem 
contendo 800g. 

   

147 200 Unid. 

Vedante para torneira de 
jardim 1/2" - em PVC, cor 
branco/preto. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

148 200 M³ Areia grossa    
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149 50 M³ Areia lavada    

150 30 Rolo 

Arame recozido nº 18 - 
para uso em armações na 
construção civil. Elevado 
grau de maleabilidade, 
facilitando seu trabalho em 
amarrações de armaduras 
de concreto armado, alta 
resistência, proporciona uma 
resistência à tração até 40 
kgf/mm². Especificações 
técnicas: diâmetro nominal: 
1,25 mm; massa nominal: 
0,010kg/m. Rolo contendo 
aproximadamente 1kg. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes.  

   

151 50 Barra 

Barra de ferro 1/4” – 
vergalhão em metal para 
construção civil, categoria 
CA-50, com superfície 
nervurada, bitola de 6,3mm, 
comprimento de 12 metros. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

152 50 Barra 

Barra de ferro 3/16” – 
vergalhão em metal para 
construção civil, categoria 
CA-60, com superfície 
nervurada, bitola de 4,2mm, 
comprimento de 12 metros. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

153 50 Barra 

Barra de ferro 3/8” – 
vergalhão em metal para 
construção civil, categoria 
CA-50, com superfície 
nervurada, bitola de 10mm, 
comprimento de 12 metros. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

154 50 Barra 

Barra de ferro 5/16” – 
vergalhão em metal para 
construção civil, categoria 
CA-50, com superfície 
nervurada, bitola de 8mm, 
comprimento de 12 metros. 
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Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

155 30.000 Unid. 

Bloco cerâmico de 
vedação – medidas: 9cm x 
19cm x 19cm (L x A x C), 
tipo baiano, com 8 furos. Uso 
revestido. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

156 10.000 Unid. 

Bloco de concreto - tipo 
bloco vazado, medindo 14cm 
x 19cm x 39cm (L x A x C). 
Classe B, resistência à 
compressão a partir de 3 
Mpa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

157 15 Unid. 

Broxa redonda - de plástico, 
formato redondo, com cabo 
plástico e fios sintéticos. 
Medidas: 75mm de diâmetro,  
comprimento aproximado do 
fio de 100mm. Indicada para 
acabamentos em paredes 
semi rugosas e rugosas com 
cal. 

   

158 15 Unid. 

Broxa retangular – de 
plástico, formato retangular, 
com cabo plástico e fios 
sintéticos. Medidas 
aproximadas: 8mm de 
largura x 180mm de altura. 
Utilizada em trabalhos de 
pintura com cal e limpeza de 
superfícies em geral. 

   

159 20 Unid. 

Cabo extensor para rolo de 
pintura -  cabo telescópio, 
em madeira, comprimento de 
3m. 

   

160 150 Saco 

Cal de pintura 8kg – 
composição: hidróxidos de 
cálcio e magnésio. Dispensa 
o uso de fixador. Adequada 
para aplicação em diversas 
superfícies, principalmente 
as mais porosas e de 
elevada aspereza. 
Rendimento aproximado de 
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60m². Embalado em saco de 
papel contendo 8kg. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

161 20 Saco 

Cal hidratada 20kg - cal tipo 
hidratada, composição: 
hidróxido de cálcio, tipo CH 
III, cor branco. Elaboração 
de argamassas para 
assentamento e 
revestimento. Embalado em 
saco de papel contendo 
20kg. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

162 5000 Unid. 

Canaleta de concreto -  
bloco tipo canaleta, medindo 
14cm x 19cm x 39cm (L x A 
x C). Classe B, resistência à 
compressão a partir de 4 
Mpa. Em conformidade com 
as normas técnicas vigentes. 

   

163 10 Unid. 

Carrinho de mão 60 litros – 
caçamba de aço pintada, 
dimensões aproximadas de 
21 x 58 x 82cm (A x L X P). 
Chassi, pés, travessas e 
escoras em aço galvanizado. 
Conjunto de roda com aro de 
aço galvanizado. Estrutura 
em eixo tubular duplo. 
Capacidade da caçamba: 60 
litros.  

   

164 550 Saco 

Cimento tipo CP II F 32 - 
para argamassas, pisos, 
fundação, estrutura de 
concreto, artefatos de 
concreto, pré-moldados. 
Embalagem contendo 50kg. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

165 3.000 Unid. 

Lajota de concreto 
sextavada – bloquete de 
concreto sextavado 35 Mpa, 
para calçamento, medindo 
30cm x 30cm x 5cm. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 
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166 10 Unid. 

Pá quadrada com cabo 
longo – cabeça quadrada 
em aço carbono especial. 
Temperada, com 
acabamento em pintura 
eletrostática a pó, cortada a 
laser. Com cabo de madeira 
renovável de 120 cm. 

   

167 150 M³ 

Pedra britada nº 1 – de 
mineral, tipo brita nº 1, forma 
pontiaguda. Utilização na 
fabricação de concreto. Em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

168 5 Pacote 

Prego com cabeça 15 x 15 
- em aço galvanizado, com 
cabeça chata, medidas 
aproximadas: diâmetro de 
25mm e comprimento de 
34mm. Aço resistente à 
corrosão, possui corpo liso, 
cabeça cônica e 
axadrezada, ponta tipo 
diamante, polido Embalagem 
contendo 1kg. 

   

169 10 Pacote 

Prego com cabeça 17 x 21 
- em aço galvanizado, com 
cabeça chata, medidas 
aproximadas: diâmetro de 
3mm e comprimento de 
47mm. Aço resistente à 
corrosão, possui corpo liso, 
cabeça cônica e 
axadrezada, ponta tipo 
diamante, polido. 
Embalagem contendo 1kg. 

   

170 50 Unid. 

Rolo para pintura 5cm com 
cabo – rolo de lã de 
carneiro, largura de 5cm. 
Suporte de aço galvanizado 
com cabo em polipropileno. 

   

171 50 Unid. 

Rolo para pintura 9cm com 
cabo – rolo de lã de 
carneiro, largura de 9cm. 
Suporte de aço galvanizado 
com cabo em polipropileno. 
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172 50 Unid. 

Rolo para pintura 23cm 
com cabo – rolo de lã de 
carneiro, largura de 23cm. 
Suporte de aço galvanizado 
com cabo em polipropileno. 

   

173 30 Unid. 

Suporte para rolo de 
pintura – em aço 
galvanizado, com roldanas 
para fixação do rolo, 
revestimento em 
polipropileno. Para rolos de 
23cm. 

   

174 50 
Galão 
de 5 
litros 

Thinner – mistura de 
solventes voláteis, 
devidamente balanceados, 
límpido, incolor, odor 
característico e inflamável. 
 Indicados para diluição de 
produtos de secagem rápida 
base nitrocelulose, diluentes 
que auxiliam tanto a 
aplicação como a secagem. 
Embalagem contendo 5 
litros. 

   

175 20 Unid. 
Treliça H8 – fabricada com 
aço CA-60 nervurado. 
Comprimento: 12m. 

   

176 30 Unid. 

Trincha 1 ½” – largura 
aproximada de 40mm, com 
cerdas sintéticas, cabo em 
polipropileno. 

   

177 30 Unid. 

Trincha 2” – largura 
aproximada de 50mm, com 
cerdas sintéticas, cabo em 
polipropileno. 

   

178 30 Unid. 

Trincha 3” – largura 
aproximada de 75mm, com 
cerdas sintéticas, cabo em 
polipropileno. 

   

179 30 Unid. 

Trincha 4” – largura 
aproximada de 100mm, com 
cerdas sintéticas, cabo em 
polipropileno. 

   

180 60 Unid. 

Vassoura para jardinagem 
– vassoura de arame, em 
aço, regulável, com cabo de 
madeira revestido. 
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181 250 Unid. 

Lâmpada LED Tubular 20W 
bivolt – corpo em vidro, filtro 
leitoso. Tensão de 110V – 
240V, vida útil: 25.000 horas. 
Comprimento: 60 cm 

   

182 250 Unid. 

Lâmpada LED Tubular 40W 
bivolt – corpo em vidro, filtro 
leitoso. Tensão de 100V – 
240V, vida útil: 25.000 horas. 
Comprimento: 120 cm. 

   

183 250 Unid. 

Lâmpada LED 12W branca 
– soquete tipo E27, vida útil: 
aproximadamente 50.000 
horas. 

   

184 100 Unid. 
Lâmpada mista 500W – 
voltagem: 220V, formato 
ovoide leitosa, soquete: E40. 

   

185 100 Unid. 
Lâmpada mista 250W - 
voltagem: 220V, formato 
ovoide leitosa, soquete: E27. 

   

186 100 Unid. 

Lâmpada vapor metálico 
ovoide 400W E40 – cor: 
branca fria, potência: 400W, 
base: E40. 

   

187 100 Unid. 

Refletor LED 100W 24V 
branco frio a prova d’água - 
Power LED Integrado de 
100W, resistente à água 
IP65, não emite UV e IV, 
baixa temperatura. Vida 
estimada: 50.000h. Corpo 
em alumínio,  Ângulo de 
abertura: 120º. 

   

188 100 Unid. 

Reator para lâmpadas 
vapor sódio/metálico 400W 
220V externo - tipo 
eletromagnético, com partida 
rápida, ignitor incorporado. 
Tensão 220V, lâmpada de 
400W. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

VALOR TOTAL R$  

 
I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da abertura dos envelopes nº 1 (proposta). 
 



 

   
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

PROCESSO Nº 40/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020           Página 80 
  

II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é 
irreajustável, e nele estão incluídos: 
 

a) os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; 
b) as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, 
c) todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita 

satisfação do objeto desta licitação. 
 

III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 
19/2020 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 
 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO:  
CEP:                                    FONE:                                        FAX: 
 E-MAIL:                                                             CNPJ:           

 
 

_______________________, _____ de _________________ de 2020. 
(CIDADE) 

 
_______________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
 

NOME COMPLETO: CARGO: 

 
DADOS BANCÁRIOS:  
 
 
PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR A FUTURA ATA  
 

INSERIR DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Nome:                                                                     
CPF:                                                                        RG:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  

Nota: O proponente deverá rubricar a 1a via desta planilha/proposta. 
 
MODELO -  A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

LICITANTE 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS COTA PRINCIPAL 
 
PROCESSO Nº 40/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
 

Apresentamos nossa proposta para o registro de preços para 
aquisição de materiais de construção em geral, hidráulicos e elétricos, a 
seguir relacionados, de conformidade com as condições estabelecidas no 
edital pertinente:  

 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1 1.000 rolo 

Fita veda rosca 18mm x 50m 
- fita teflon para roscas, a 
base de resina PTFE 
(politetrafluoretileno) não 
sintetizado. Tubete em 
poliestireno, comprimento de 
50m, largura de 18 mm. 
Utilizado em instalações 
prediais hidráulicas, para 
vedações de roscas e 
conexões em tubulações de 
água fria e quente, vapor, 
combustíveis, fluidos e gases 
em geral. Em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

   

2 1.000 Unid. 

Hidrômetro - medidor de 
água, classe metrológica B, 
tipo unijato, diâmetro nominal 
da rosca de ¾” (20mm), 
diâmetro externo da rosca 1”, 
rosca BSP, carcaça em liga 
de latão com pintura epoxy. 
Vazão nominal de 1,5 m³/h, 
vazão máxima de 3 m³/h, 
vazão mínima de 30 l/h, vazão 
de transição de 120 l/h. 
Pressão máxima de operação 
de 10 bar, perda de carga 
menor que 1 bar. Temperatura 
de funcionamento entre 1º a 
40º, relojoaria pré equipada 
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para telemetria, com leitura 
máxima de 9999,99 m³. 
Acompanha 2 porcas e 2 
tubetes em latão e 2 arruelas. 
Fabricado em conformidade 
com as normas técnicas 
vigentes. 

3 300 Unid. 

TÊ soldável 1 ½” – em PVC 
rígido, cor marrom, diâmetro 
nominal de 40mm, conexão 
soldável. Uso indicado: 
condução de água fria predial. 
Em conformidade com as 
normas técnicas vigentes. 

   

4 500 Barra 

Tubo de esgoto PVC 
soldável 8” – em PVC rígido, 
cor branca, diâmetro nominal 
de 200mm, barra de 6m de 
comprimento. Em 
conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

   

5 200 Unid. 

União PVC 4” -  em PVC 
rígido, marrom, conexão 
soldável. Diâmetro: 110mm. 
Uso indicado: água fria. Em 
conformidade com as normas 
técnicas vigentes. 

   

6 30.000 Unid. 

Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria – medidas mínimas: 
22mm x 10mm x 5mm (C x L x 
A). 

   

VALOR TOTAL R$  

 
 
I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da abertura dos envelopes nº 1 (proposta). 
 
II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é 
irreajustável, e nele estão incluídos: 

a) os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; 
b) as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, 
c) todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita 

satisfação do objeto desta licitação. 
 

III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 
19/2020 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 
 



 

   
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

PROCESSO Nº 40/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020           Página 83 
  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO:  
CEP:                                    FONE:                                        FAX: 
 E-MAIL:                                                             CNPJ:           

 
 

_______________________, _____ de _________________ de 2020. 
(CIDADE) 

 
_______________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 
 

NOME COMPLETO: CARGO: 

 
DADOS BANCÁRIOS:  
 
 
PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR A FUTURA ATA 

INSERIR DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Nome:                                                                     
CPF:                                                                        RG:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  

  
 
Nota: O proponente deverá rubricar a 1a via desta planilha/proposta. 
 
MODELO -  A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

LICITANTE 
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ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU 
 

 
 
                             ............................................, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) 
................................................................., portador (a) da Cédula de Identidade RG. 
............................... e do CPF ..................................., NOMEIA    E    CONSTITUI 
seu bastante procurador, o Sr.(a)....................................................., portador (a) da 
Cédula de Identidade RG......................., e do CPF........................, a quem confere 
amplos poderes para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Taiaçu, com 
amplos poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação 
acima identificada, inclusive apresentar proposta e declaração de atendimento dos 
requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas 
propostas de preços nas etapas de lances, assinar a ata da sessão, manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, interpor recursos administrativos ou renunciar ao direito de sua 
interposição, desistir de recursos já interpostos, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos necessários e 
pertinentes ao certame, em nome da outorgante, inclusive assinar contratos e 
demais compromissos relativos à licitação mencionada. 
Por ser verdade, firmamos a presente, para que produza os efeitos legais. 
 
 

...................., ....... de ..................... de ........... 
(Local e data) 

 
 

....................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
OBS: Para que esta procuração tenha validade, é necessário a apresentação, para 
conferência, dos documentos do outorgado, assim como cópia do contrato social 
ou registro de firma individual da outorgante, para identificação de seu 
representante legal que a subscreve. Após a conferência esses documentos serão 
devolvidos aos interessados. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
Processo de Licitação nº 40/2020 
 
 

À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro 
Taiaçu – Estado de São Paulo 
 
 
Prezados Senhores, 

 
 

A empresa ____________________________________, com 
sede à ______________________________, na cidade de 
___________________, Estado de ___________________, CNPJ nº 
____________________, Inscrição Estadual nº ___________________, 
DECLARA, para efeito do atendimento da exigência do inciso VII, do artigo 4º, da 
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no edital e que entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço proposto, para efeito de participação dos 
procedimentos de licitação. 

 
Atenciosamente, 
 
 

____________, ___ de _____________ de 2.020. 
 
 

________________________ 
(representante da licitante) 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
Processo de Licitação nº 40/2020 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 - Centro 
Taiaçu – Estado de São Paulo 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

A empresa ____________________________________, com 
sede à ______________________________, na cidade de 
___________________, Estado de ___________________, CNPJ nº 
____________________, Inscrição Estadual nº ___________________, através de 
seu representante legal, ___________________________, CPF nº 
__________________, RG nº ___________________, interessada em participar 
do processo de licitação, declara, sob as penas da lei, a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 

 
____________, ___ de _____________ de 2.020. 

 
 
 

_________________________ 
(representante da licitante) 
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ANEXO VIII 
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
__________________, com sede na _______________, n° 

____, cidade de ________________ CNPJ n° ______________, vem através de 
seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e seus 
parágrafos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2.006, com suas 
alterações posteriores, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e 
favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

 
DECLARA ainda, ser: 
 

 Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

 
 Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123/2006. 
 
 

___________, ____ de __________ de 2.020. 
                                     (localidade) 
 
 
 

___________________________ 
(assinatura) 

 
     Nome: __________________ 
      RG: ____________________ 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
Processo de Licitação nº 40/2020 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro 
Taiaçu – Estado do São Paulo 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 
A empresa ____________________________________, com 

sede à ______________________________, na cidade de 
___________________, Estado de ___________________, CNPJ nº 
____________________, Inscrição Estadual nº ___________________, 
DECLARA que dá pleno e total cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 
7º, da Constituição Federal, tendo em vista que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

 
(Com a ressalva de que emprega menor, a partir dos quatorze 

anos, na condição de aprendiz). 
 

 
Atenciosamente, 
 

____________, ___ de _____________ de 2.020. 
 

________________________ 
( representante da licitante ) 

 
Nome : _____________________   Cargo : ____________________ 
RG nº ______________________       CPF nº ____________________ 

 
(Observação: o segundo parágrafo deverá ser aposto na declaração em caso 

afirmativo. Em caso negativo, o mesmo deverá ser suprimido).  
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ANEXO X 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº___/____ 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. ..../2020 

 

 
O MUNICÍPIO DE TAIAÇU, inscrito no CNPJ sob nº 44.544.690/0001-

45, com sede administrativa na Rua Raul Maçone nº 306, Centro, representado 
neste ato pela Prefeita Municipal, a Senhora SUELI APARECIDA MENDES 
BIANCARDI, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade ( R G ) n º  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  inscrita no CPF/RF so b  nº______, considerando o 
resultado do Pregão Presencial nº 19/2020, cujo objeto se constitui no Registro de 
Preços de materiais de construção em geral, hidráulicos e elétricos, destinados à 
manutenção dos prédios públicos, sob o regime de aquisição futura e entrega 
parcelada, RESOLVE, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, no 
Decreto Municipal nº 442, de 1º de março de 2.007 e no Decreto Municipal nº 1099, 
de 20 de julho de 2.017, registrar os preços da empresa ____________, com sede 
no ___________, inscrita no CNPJ: ___________ e Inscrição 
Estadual/;_______________, e-mail: ____________, telefone nº ___________, fax 
nº __________, representada por seu _________, o Sr. _________________,  
brasileiro, __________, residente e domiciliado em _____________, RG nº 
_____________, CPF nº __________________, segundo a seguinte classificação 
por item alcançada no procedimento licitatório em referência, observadas as 
condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas 
nas cláusulas que seguem: 

 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

    
   

 
1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de 

materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados à manutenção dos 
prédios públicos, sob o regime de aquisições futuras e entregas parceladas. 

 
1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo 

período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, 
ordem de compra ou requisições expedidas pelo Município. 

 
1.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a 

contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
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1.4. As quantidades constantes dos Anexos I e II são estimativas, não se 

obrigando o Município pela aquisição total. 
 
1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua assinatura. 
 
1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de 

Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os 
valores praticados no mercado. 

 
1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos 

praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 

e sua adequação o praticado no mercado; 
 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido; 
 
c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 
 
1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

 
2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo 

Município: 
 
2.1.1. Automaticamente: 
 
2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência; 
 
2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;  

 
2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.   
 
2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por 

meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa: 

 
2.2.1. A pedido quando: 
 
2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da 
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Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 

em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo 
do serviço 

  
2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços 

registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas 
as razões do pedido. 

 
2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no 

processo licitatório; 
 
2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 

justificadas; 
 
2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 
 
2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 

das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes; 

 
2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese 

deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
    
3. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 
3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustustáveis 

pelo período de 12 (doze) meses. 
 
3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o 
fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado. 

 
3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
3.4. Quando o preço de mercardo tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
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puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo da obrigação assumida, 
sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para 
assegura igual oportunidade de negociação. 

 
3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção de contratação mais vantajosa. 

 
4. DA NOTA DE EMPENHO 

 
4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho. 
 
4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de 

todas as condições exigidas para habilitação. 
 
4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
 
4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração 
Municipal. 

  
4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem 

justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não 
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e 
convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no 
mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa. 

 
5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
5.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as quantidades 

solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, no 
Almoxarifado, localizado na Rua Raul Maçone, nº 306, fundos, nos dias úteis, das 
08h às 16h. 

 
5.2. O prazo de entrega é de 3 (três) dias úteis, contados da emissão da 

autorização de fornecimento. 
 
5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no momento da 

entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações 
exigidas e, em definitivo, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data da 
entrega. 

 



 

   
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15 

PROCESSO Nº 40/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020           Página 93 
  

5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o 
material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando 
dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita 
ao fornecedor. 

 
5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento 

foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao 
solicitado, a fiscalização notificará por escrito a detentora para substituir, às suas 
expensas, o material recusado ou complementar os itens faltantes. 

 
5.6. Se a detentora não substituir ou complementar o material entregue 

em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal da ata de registro 
de preços encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório 
circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, 
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual 
aplicação de multa. 

 
5.7. A detentora garantirá a qualidade de cada unidade do material 

fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do 
transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à 
Administração. 

 
5.8. A detentora deverá constar da nota fiscal os valores unitários e 

respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente 
nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de 
eventuais arredondamentos. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
6.1. O Município obriga-se: 
 
a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a 

execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

 
b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora; 
 
c) efetutar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do 

instrumento convocatório e das notas de empenho; 
 
d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a detentora cumpra com as 

obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação 
exigidas no processo licitatório; 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
7.1. São obrigações da detentora, além daquelas explícita ou 

implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na 
legislação vigente: 

 
a) entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades 

constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta; 
 
b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação 

do Município nos prazos estabelecidos no edital; 
 
c) não fornecer materiais em quantidade e especificação diversa da 

solicitada; 
 
d) substituir os materiais danificados em razão do transporte, descarga 

ou outra situação que não possa ser imputada à Administração; 
 
e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, 

comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste; 
 
f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por 

seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste; 
 
g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de 

habilitação exigidas no edital. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a 

apresentação das notas fiscais, de acordo com os quantitativos efetivamente 
entregues no período correspondente e processados através de ordem ou depósito 
bancário em conta corrente indicada pela empresa detentora, ou mediante cheque 
nominal. 

 

8.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham 

incorreções.  

 
 8.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e 
terá início e encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Taiaçu. 
 
 8.4. Condiciona-se o pagamento à: 
 
 I – Apresentação da nota fiscal; 
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 II – Declaração da fiscalização da ata de registro de preços de que os 
materiais foram entregues conforme o pactuado. 
 
 8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já 
houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor 
da multa ou indenização devida. 
 
 8.6. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos materiais, 
conforme itens objeto desta ata de registro, devidamente atestada pela unidade 
responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo seu acompanhamento e 
fiscalização. 

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do 

Município de Taiaçu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos 
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o 

Município de Taiaçu poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida 

para o certame, no todo ou em parte; 
 
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar 

a nota de empenho; 
 
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir inidoneidade para 

contratar com a Administração Municipal; 
 
i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
 
9.3. Fica facultado ao Município de Taiaçu, na hipótese de 
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descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não 
cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor global da ata de registro de preços. 

 
9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência 

exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo 
administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório. 

 
9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem 

ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral da ata de registro de 
preços. 

 
9.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, nos 

casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.  
 

10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ata de 

Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento geral do município de Taiaçu, relativo ao exercício financeiro de 2020, 
observadas as seguintes classificações: 02 - Poder Executivo;02.02 - Obras e 
Serviços Municipais; 02.02.01 - Obras e Serviços Municipais; 04.452.0003.2.038 - 
Manutenção dos serviços funerários. .3.90.30.00 - Material de consumo. 02 - Poder 
Executivo; 02 - Poder Executivo; 02.03 - Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 
02.03.03 - Educação Básica-FUNDEB; 12.361.0004.2.068 - Manutenção do ensino 
fundamental ciclo I; 3.3.39.30.00 - Material de consumo. 02 - Poder Executivo; 
02.02 - Obras e Serviços Municipais; 02.02.01 - Obras e serviços Municipais; 
15.451.0003.2.044 - Manutenção e conservação das praças públicas; 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. 02 - Poder Executivo; 02.02 - Obras e Serviços Municipais; 
02.02.01 - Obras e serviços Municipais; 15.512.0003.2.052 - Manutenção dos 
serviços de distribuição de água e esgoto; 3.3.90.30.00 - Material de consumo.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo 

fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 
 
11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a 

documentação e propostas apresentadas pelos licitantes. 
 
11.3. Quaisquer alterações na presente Ata somente poderão ser 

realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. 
 
11.4. Fica eleito o foro da Comarca de Jaboticabal/SP para dirimir 

qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste. 
 
11.5. E por estarem justas, assinam as partes o presente instrumento, 
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em 03 vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
   

Taiaçu, ____ de ____ de 2020. 
  
______________________________               

________________________ 
Prefeita Municipal                                                      Empresa 
 
 

Testemunhas: 
 
________________________                        

_______________________ 


