
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL     N.º   047  /2016
PROCESSO     DE     REGISTRO     DE     PREÇOS   N.º 023  /2016

PREÂMBULO

O Município de Pará de Minas - MG, através  da  Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento  Urbano,  Secretaria  Municipal  de
Educação, Secretaria Municipal  de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Saúde,  Secretaria Municipal  de Agronegócio,
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, e  mediante o Pregoeiro Oficial  designado pela Portaria n.º 12.797 de 18  de março  de
2015, Sr. Anderson José Guimarães Viana, torna público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação do tipo
MENOR PREÇO na modalidade PREGÃO, a fim de selecionar proposta para Registro de Preços objetivando a aquisição dos
objetos enunciados no Anexo I deste edital.

O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 02  de maio  de 2016, na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.
A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 02 de maio de 2016, na Sala de Licitações, 4º andar do edifício-sede da
Prefeitura, quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes e,
após, serão recebidos os envelopes de proposta e documentação, relativos à licitação.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente à  Lei Federal 8.666/93 com  suas
alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal 3.578/03, e o Decreto Municipal 7.964/15 e demais normas e condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.

No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que
participarem do certame tratamento diferenciado e simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006 com suas
alterações posteriores e Lei Municipal 5.142/2011, desde que preenchido e apresentados o modelo constante do Anexo V deste
Edital (Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual) e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o artigo 8º da
Instrução Normativa 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

I   –   DO     OBJETO

1.1 –  O objeto da presente licitação é a contratação de sociedade(s) e/ou empresário(s) para FORNECIMENTO  DE
FERRAMENTAS E EPI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame;
b) Anexo II – Minuta de Contrato de Expectativa de Fornecimento;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo:

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos;
c.3) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem

como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução do objeto licitado;
d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V –  Declaração  de  Enquadramento  em  Regime  de  Tributação  de  Microempresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte  ou
Microempreendedor Individual;
f) Anexo VI –  Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecidos no
instrumento convocatório.

II   –   DA     IMPUGNAÇÃO     DO     ATO     CONVOCATÓRIO

2.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações decorrentes e, caso necessário, designar-
se-á nova data para apresentação das propostas.

2.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.
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III   –   DA     PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste pregão as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – Estabelecidos (as) no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e anexos;

3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes devidamente
fechados, contendo no envelope n.º 1 sua proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte
externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão Social e inscrição no CNPJ
Processo de Registro de Preços n.º 023/2016

Pregão n.º 047/2016 (PRC) n.º 005/16

Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão social e inscrição no CNPJ
Processo de Registro de Preços n.º 023/2016

Pregão n.º 047/2016 (PRC) n.º 005/16

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades e/ou empresários:

3.3.1 –  em recuperação extrajudicial, judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta tenham sido declarados
inidôneos;

3.3.3 – estrangeiros (as) que não funcionam no país.

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á
às penalidades cabíveis.

3.5 – O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma forma que o original,
devendo as sociedades e/ou empresários interessados acompanhar, via internet pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/, todo
o trâmite licitatório até a data de abertura do certame.

3.6 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas:

a) Representação/credenciamento;
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação.

OBS.:     O     licitante     que     não     cumprir     com     as     exigências     de     cada     uma     das     fases     ficará     impedido     de     participar     da     fase     seguinte.

IV   –   DA     REPRESENTAÇÃO     E     DO     CREDENCIAMENTO

4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial por um representante que, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado,
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;
não serão aceitos credenciamentos por remessa postal ou outro.

4.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio administrador, dirigente da sociedade ou empresário individual, deverá este
apresentar cópia do respectivo contrato social, estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes
para assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob pena de não credenciamento.

4.1.2 – Estando presentes os  representantes das sociedades e/ou empresários proponentes, deverão estes estar devidamente
documentados por instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente,
conforme modelo constante do Anexo IV.

4.2 –  No caso de apresentação de instrumento de procuração, deverá ser apresentado também cópia do Requerimento de
Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.

4.3 – No caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a
apresentação de cópia do requerimento de empresário, estatuto ou contrato social da sociedade e/ou empresário para fins de
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credenciamento.

4.4 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos do
art. 4º, inc. VII, da Lei n.º 10.520/02, conforme modelo constante no Anexo VI.

4.5 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou
pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

4.6 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não estarão credenciados para o
presente certame.

V   –   DA     PROPOSTA     COMERCIAL   (  ENVELOPE     N.º     1)

5.1 –  O envelope n.º 01 –  PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de
desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta original devidamente preenchida contendo o código de validação de acordo com o arquivo de dados fornecido pela
Prefeitura de Pará de Minas. A licitante participante deverá trazer um pen-drive para a gravação dos arquivos, que será devolvido
após validação da proposta;
   a.1) A proposta original com o código de validação deverá ser impressa somente uma vez, e em nome do licitante participante,
sob pena do não reconhecimento do código no Sistema da Prefeitura de Pará de Minas e consequente desclassificação; 
b) A proposta deverá ser apresentada em papel impresso e no pen-drive;
c) Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas decimais;
d) Caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão desconsideradas sem que haja qualquer
arredondamento, a maior ou a menor;
e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
f) A marca dos itens cotados.

5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro Oficial, antes da abertura do
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

5.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída
nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

VI   –   DO     JULGAMENTO     DAS     PROPOSTAS

6.1 – A abertura dos envelopes obedecerá ao rito ordinário previsto na Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
n.º 8.666/93, bem ainda o Decreto Municipal n.º 3.578/03, e demais normas e condições estabelecidas neste edital.

6.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO.

6.3 – Aos licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e aos licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 03 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), será dada a oportunidade de oferecerem lances verbais e sucessivos,
de valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4.º
da Lei Federal 10.520/02.

6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes da
Cláusula XVII deste edital.

6.5 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO
POR ITEM.

6.6 – O Pregoeiro Oficial  examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pelo primeiro classificado, conforme
definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.7 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com
base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

6.8 –  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto pelo Pregoeiro Oficial.
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6.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro Oficial  examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação.

6.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro  Oficial  e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será
desclassificada.

6.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

6.13 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro Oficial, implicará na exclusão
daquele da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das
propostas.

6.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação.

6.15 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedor individual. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas,  empresas de pequeno porte e  microempreendedor individual  sejam iguais  ou até  5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.

VII   –   DA     DOCUMENTAÇÃO     (ENVELOPE     N.º     2)

7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, conforme ANEXO III;
b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública;
c) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital
e seus anexos;
d) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;
e) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
f) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
g) Certidão de Regularidade Quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
h) Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
i) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
j) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
k) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(redação dada pela Lei Federal nº 12.440/2011).

7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas pelo Pregoeiro
Oficial e pelos membros da equipe de apoio.

7.3 – O CRC do Município de Pará de Minas devidamente atualizado substituirá todos os documentos relacionados no item 7.1,
com exceção daqueles referidos nas alíneas “a”, “c” e “d”. 

7.4 – O CRC emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas o documento relacionado na alínea “f” do item 7.1.

7.5 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
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data de sua emissão, exceto para os constantes das alíneas “e”, “f” e “k” do item 7.1.

7.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão apresentar toda documentação
exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.7  – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
Pregoeiro Oficial, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 – A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em
lei. 

7.9 – Havendo erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do Anexo III, o representante legal ou procurador
do licitante, desde que presente no ato de habilitação, poderá rerratificar  o teor e a veracidade das informações inseridas nas
referidas declarações apresentadas.

Obs.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em
nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

VIII   –   DOS     RECURSOS

8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 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.

8.2 –  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.

8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Diretoria de Compras e Contratos da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro, Pará de Minas-MG.

8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.

IX   –   DA     ADJUDICAÇÃO     E     DA     HOMOLOGAÇÃO

9.1 –  Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial  adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
competente homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

X   –   DA     ATA     E     VALIDADE     DO     REGISTRO     DE     PREÇOS

10.1 – Efetivado o presente processo licitatório, será lavrado documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os
preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao contrato de expectativa de
fornecimento destinado a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de Preços, a qual conterá número de ordem em série anual,
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número do Pregão e do Processo administrativo respectivo, órgão e/ou unidades integrantes do registro, qualificação do detentor do
preço registrado ou de seu representante legal devidamente comprovado, preços ofertados pelo adjudicatário, prazos e condições
de entrega pactuados, a qual terá validade durante o exercício de 2016, após sua publicação.

10.2 – A  Ata de Registro de Preços será lavrada em 01 (uma) via, devendo ser juntada ao processo que lhe deu origem.

10.3 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta e autárquica do Município.

XI   –   DAS     CONDIÇÕES     CONTRATUAIS

11.1 – Lavrada a Ata de Registro de Preços respectiva, o licitante vencedor e o Município de Pará de Minas celebrarão contrato de
expectativa de fornecimento do objeto, nos moldes da minuta constante do Anexo II deste edital, quando assim a lei o exigir.

11.2 – Se o licitante vencedor não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, após regularmente convocado para receber a nota
de empenho ou assinar o contrato, ensejará a aplicação da multa prevista na Cláusula XVII deste edital.

11.3 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo estabelecido no item anterior, reservar-se-á ao
Município de Pará de Minas o direito de convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no Art.4º inciso XXIII da Lei
Federal 10.520/02.

11.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o Município de Pará de Minas
tomar conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

11.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no item anterior, o Município de Pará de
Minas poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei
Federal n.º 10.520/2002.

11.6 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º
8.666/93.

11.7 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a
incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e
com o consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete a boa execução do contrato.

XII   –   DA     FISCALIZAÇÃO

12.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados nas secretarias requisitantes, exercerão a fiscalização do
contrato e registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante
vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única,
integral e exclusiva do licitante no que concerne à execução do objeto do contrato.

XIII   – DA ENTREGA 

13.1 – As mercadorias deverão ser entregues, de forma parcelada  durante o exercício de 2016, diretamente nos endereços a
serem especificados pelas secretarias requisitantes, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir do recebimento
de cada Ordem de Fornecimento, observadas as respectivas necessidades.

13.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no §1º do
artigo 57 da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7.964/2015, notadamente o art. 15. 
 
13.3  – O Município de Pará de Minas-MG reserva-se o direito de não receber os materiais  em desacordo com o previsto neste
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

XIV   –   DO     REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO-FINANCEIRO

14.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.1.1 –  As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XV   –   DA     DOTAÇÃO     ORÇAMENTÁRIA
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15.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.04.15.452.0042.2.025-3.3.90.30-0098 
02.07.12.361.0029.2.065-3.3.90.30-0227 
02.07.12.361.0029.2.065-4.4.90.52-0230 
02.07.12.365.0033.2.080-3.3.90.30-0288 
02.07.12.365.0033.2.080-4.4.90.52-0291 

02.09.10.301.0022.2.192-3.3.90.30-0634 
02.09.10.301.0022.2.192-4.4.90.52-0641 
02.14.04.122.0001.2.152-3.3.90.30-2118 
02.14.04.122.0001.2.152-4.4.90.52-2122 
02.16.04.122.0001.2.171-3.3.90.30-2179 

XVI   –   DO     PAGAMENTO

16.1 –  Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme ordem de
fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

16.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer constar na nota fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

16.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pelo licitante vencedor diretamente aos servidores
lotados nas secretarias requisitantes que somente atestarão a entrega do objeto e liberarão a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para
pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.

16.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão)
devolvida(s) ao licitante vencedor pelas secretarias requisitantes e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

16.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A.

16.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que o licitante vencedor não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano,
calculada pro rata die.

XVII   –   DAS     SANÇÕES

17.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade(s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:

17.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

17.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

17.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública Municipal e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

17.1.4 – advertência  por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
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Administração Pública Municipal.

17.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02
e Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública
Municipal.

17.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

17.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma
da lei.

17.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

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

17.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

XVIII   –   DOS     DIREITOS     E     DAS     OBRIGAÇÕES     DAS     PARTES

18.1 – Dos direitos e das obrigações do MUNICÍPIO:

18.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento de acordo com o disposto no item 16.1 e após a apresentação da nota fiscal
por parte do licitante vencedor, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto e desde que cumpridas as demais
exigências e formalidades previstas em lei e neste edital;

18.1.2 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o edital e com os
instrumentos que o integram, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93;

18.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com o(s)
produto(s) fornecido(s), fixando prazo para sua correção.

18.2 – Dos direitos e das obrigações do LICITANTE VENCEDOR:

18.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste
instrumento;

18.2.2 –  O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e às suas expensas, o(s) produto(s)  em que se verificarem
irregularidades;

18.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto
proposto, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

18.2.5 – O licitante vencedor, quando da entrega, deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto;

18.2.6 – É vedado acréscimo nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços;

18.2.7 – O licitante vencedor obriga-se a emitir notas fiscais com estrita observância das disposições legais e fiscais.

XIX   –   DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS

19.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência
desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:
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a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

19.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro Oficial e até a entrega da nota de empenho
ou assinatura do instrumento contratual, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista
o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato
ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

19.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal 8.666/93.

19.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem
como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Pará de Minas comunicará
os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

19.7 – É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar
no ato da sessão pública.

19.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas – MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e Contratos, situado na Praça Afonso Pena, n.º
30, Centro, na cidade de Pará de Minas – MG e pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/.

19.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser
encaminhado por escrito ao Pregoeiro Oficial, através da Diretoria de Compras e Contratos, até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.

19.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

19.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro Oficial, com observância da legislação regedora, em especial a Lei
Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

Pará de Minas, 07 de abril de 2016.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Ana Carla Oliveira Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Luciana de Freitas Lemos 
Secretária Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO N.º 047/2016 – PRC 005/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2016

1) Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI´S  (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), conforme descrição
constante no Anexo I.

2) Critérios de aceitação do objeto e prazo de execução do contrato: 

2.1  –  As mercadorias deverão ser entregues, de forma parcelada  durante o exercício de 2016,  diretamente nos endereços a
serem especificados pelas secretarias requisitantes, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir do recebimento
de cada Ordem de Fornecimento, observadas as respectivas necessidades.

2.2 –  O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no §1º do
artigo 57 da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7.964/2015, notadamente o art. 15.

2.3 –  O Município de Pará de Minas-MG reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações
descritas no anexo I, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

3) Procedimento de Fiscalização:

3.1 – O objeto será fiscalizado na sua entrega pelo(s) servidor(es) lotado(s)  na(s) Secretaria(s) Municipal(s) requisitante(s), que
registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

3.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto.

4) Penalidades Aplicáveis:

4.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:

4.1.1 – Multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) Se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) Se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) Se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) Se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) Se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

4.1.2 – Na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação
e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

4.1.3 –  Na hipótese de comportamento inidôneo e de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciada for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos.

4.1.4 –  Advertência  por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Pública Municipal.

4.2 – A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e 
Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública 
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Municipal.

4.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal  de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

4.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor
do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

4.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

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

4.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

5) Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: 

5.1 –  Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme ordem de
fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

Pará de Minas, 07 de abril de 2016.

Ana Carla Oliveira Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

PREGÃO N.º 047/2016 – PRC 005/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2016

 

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para os devidos fins e
sob as penas da lei, que: 

1. De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

        (  ) Ressalva:     emprega     menor,   à   partir     de   14 (  quatorze)     anos,     na     condição     de     aprendiz.

2. Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno conhecimento de todos os seus
termos, condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade; 

3. Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como, quaisquer outras
despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execução do objeto licitado.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

PREGÃO N.º 047/2016 – PRC 005/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2016

PROCURAÇÃO

Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresária
___________________________________________, estabelecido (a) na ___________________________________, bairro
__________________, na cidade de ________________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________,
outorga poderes a ______________________________, portador(a) do documento de Identidade n.º _______________________,
e CPF n.º _______________________, para representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas,
podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante, notadamente: formular ofertas,
inclusive lances verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou
renunciar ao direito de propô-los.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante) 

Obs.:     A     firma     do     mandante     deve     ser     reconhecida     em     cartório.
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ANEXO V

PREGÃO N.º 047/2016 – PRC 005/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2016

______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
__________________________, estabelecido (a) na __________________________________, bairro _____________________,
na cidade de ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º
_____________________, DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade
de pregão, que está sob o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, para efeito do
disposto na Lei Complementar nº 123/2006 com suas alterações posteriores e Lei Municipal nº 5.142/2011.

__________________________, _____/_______________/______. 
              (Local)                                                                    (data)

_________________________________________
(representante legal) 
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ANEXO VI

PREGÃO N.º 047/2016 – PRC 005/16
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2016

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ___________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º,
VII da Lei nº 10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)
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MINUTA DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .../2016 
PREGÃO N.º 047/2016

PROCESSO (PRC) N.º 005/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede administrativa localizada na Praça
Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20, e pelo Sr.
Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº .........,
neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A  CONTRATADA obriga-se  ao Fornecimento de  FERRAMENTAS E EPI´S  (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL),
conforme descrição constante no Anexo I deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O pagamento será realizado em até  30 (trinta)  dias após  cada entrega efetivamente realizada, observada a Ordem de
Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

3.2  –  Para  a  execução  do  pagamento  de  que  trata  o  item  anterior  a  CONTRATADA  deverá  fazer  constar  na  nota  fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

3.3 –  A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente ao(s) servidor(es)
lotado(s) na(s) Secretaria(s) Municipal(ais) requisitante(s), que somente atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão)
a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão)
devolvida(s) à CONTRATADA pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) requisitante(s) e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s)  até
que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5 – O Município de Pará de Minas efetuará o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano,
calculada pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O  valor  pactuado  poderá  ser  revisto  mediante  solicitação  da  CONTRATADA com  vistas  à  manutenção  do  equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

4.3  – Os preços pactuados poderão ser reajustados anualmente, considerando a variação do IGPM ocorrida entre  o mês de
assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste,  nos termos da legislação de
regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.04.15.452.0042.2.025-3.3.90.30-0098 
02.07.12.361.0029.2.065-3.3.90.30-0227 
02.07.12.361.0029.2.065-4.4.90.52-0230 
02.07.12.365.0033.2.080-3.3.90.30-0288 
02.07.12.365.0033.2.080-4.4.90.52-0291 
02.09.10.301.0022.2.192-3.3.90.30-0634 
02.09.10.301.0022.2.192-4.4.90.52-0641 
02.14.04.122.0001.2.152-3.3.90.30-2118 
02.14.04.122.0001.2.152-4.4.90.52-2122 
02.16.04.122.0001.2.171-3.3.90.30-2179 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na(s) Secretaria(s) Municipal(ais) requisitante(s), exercerá a
fiscalização do presente contrato,  e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório,  cuja cópia será
encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO

7.1 – As mercadorias deverão ser entregues, de forma parcelada  durante o exercício de 2016, diretamente nos endereços a
serem especificados pelas secretarias requisitantes, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir do recebimento
de cada Ordem de Fornecimento, observadas as respectivas necessidades.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57
da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7964/15.

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com
o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, mercadorias em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento
após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do objeto e emissão de nota fiscal por parte da
CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2  –  A  CONTRATADA obriga-se  a  cumprir  o  objeto  do  presente  ao  CONTRATANTE,  de  acordo  com  o  estipulado  neste
instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – A CONTRATADA deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da entrega, diretamente
nos locais a serem indicados pelas Secretarias Municipais Requisitantes.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93.

9.2 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de
Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7964/15.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
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10.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará  penalidade(s)  à
CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) -  se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) -  se  deixar  de entregar documentação,  se apresentar  documentação falsa ou diversa da exigida no edital  e na legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) - se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) -  se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total  estimado  do  contrato  ou  sobre  o  valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) -  se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2  – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal  suspensão temporária  de participar  de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar  com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,  se  credenciado for,  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4  -  advertência  por  escrito,  na  hipótese  de  prática  de  atos  de  menor  complexidade  e  que  não  resulte  prejuízo  para  a
Administração Pública Municipal.

10.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
8.666/93  e  na  Lei  10520/02,  inclusive  a  responsabilização  da  CONTRATADA por  eventuais  perdas  e  danos  causados  à
Administração Pública Municipal.

10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

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

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser
emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e
a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
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atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º 047/2016, passando
este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como os Decretos Municipais n.º 3.578/03, e 7964/15 com suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais,  com exclusão de qualquer outro,  por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Cleber de Faria Silva
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATANTE

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________

2) __________________________
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ANEXO I

                          MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 005/16                                         
LICITAÇÃO: PRG 047/16
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                          MARCA/MODELO    PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================
  
   1    50,0000 UNIDADE    152     TALHADEIRA                                                                                                                   
                                   1" x 30 cm.                                                                                                                  
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   2     4,0000 UNIDADE    156     FORMAO                                                                                                                       
                                   Para madeira 3/8 cromo navadio, cabo madeira de                                                                              
                                   1/2, material de fino polimento, cabo de madeira                                                                             
                                   de lei, corte especial.                                                                                                      
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

   3    27,0000 UNIDADE    160     MARTELO                                                                                                                      
                                   Cabeca forjada em aco carbono SAE 1045 .Acabamento                                                                           
                                   jateado e envernizado.  Cabo de madeira fixado                                                                              
                                   com epoxi. 40370/027 - 27                                                                             
                                   mm.                                                                                                                          
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   4    38,0000 UNIDADE    167     CAVADEIRA                                                                                                                    
                                   Articulada em aco carbono especial com cabo de                                                                               
                                   madeira de 1ª qualidade, 337 x 114 mm.                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   5    79,0000 UNIDADE    171     GARFO PARA JARDIM                                                                                                            
                                   8 dentes reforado c/cabo todo de arco.                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   6    12,0000 UNIDADE    173     GROSA                                                                                                                        
                                   Lima grossa meia cana 12". Ao especial de alto                                                                               
                                   carbono GR-12/300 peso 0,257.                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   7   255,0000 UNIDADE    174     LIMA CHATA P/ ENXADA                                                                                                         
                                   Fabricada em aco especial de alto carbono,                                                                                   
                                   temperada, jateada, de 8" - 200mm, indicada para                                                                             
                                   afiar enxada.                                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   8    68,0000 UNIDADE    176     PA                                                                                                                           
                                   Quadrada, aco especial, pintura a po preto com                                                                               
                                   cabo de madeira nº 4.                                                                                                        
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   9     6,0000 UNIDADE    178     PE DE CABRA                                                                                                                  
                                   Trefilado,temperado em ambas as pontas,80cm.                                                                                 
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  10    13,0000 UNIDADE    182     PENEIRA DE ARAME                                                                                                             
                                   Fina, tipo Arroz.                                                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     
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  11    25,0000 UNIDADE    183     PICARETA                                                                                                                     
                                   De ponta e Pa, com cabo. Picareta forjada em ao                                                                              
                                   carbono especial de alta qualidade. Temperada em                                                                             
                                   todo corpo da peça, proporcionando maior resistência                                                                          
                                   e menor desgaste durante o desbaste automatizado.                                                                           
                                   Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma                                                                                
                                   melhor apresentação visual e maior proteção contra                                                                            
                                   oxidação. O cabo desta ferramenta além de possuir                                                                             
                                   ótima resistência deve ter o tamanho de 90cm.                                                                                 
                                   Sistema de acabamento com bucha plástica,                                                                                    
                                   garantindo a fixação do cabo com lâmina e evitando                                                                            
                                   que o mesmo se solte com o uso.                                                                                               
                                   Com anel antimpacto.                                                                                                         
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  12    21,0000 UNIDADE    185     COLHER P/ PEDREIRO                                                                                                           
                                   Com canto vivo em aco temperado, enterica com cabo                                                                           
                                   de madeira tratada, nº 10. Sem solda                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  13     2,0000 UNIDADE    233     BROCA-1                                                                                                                      
                                   Broca Tubular Diamantada 25 mm.                                                                                              
                                   Fabricada com 3 segmentos diamantada de altopoder                                                                            
                                   de perfuracao com altura de 8,5 mm para utilizacao                                                                           
                                   em furadeiras manuais para marmores,  granitos,                                                                             
                                   pedras, marmoglass, porcelanato e  cocreto.                                                                                  
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  14     2,0000 UNIDADE    256     BROCA-2                                                                                                                      
                                   Broca Tubular Diamantada 40 mm.                                                                                              
                                   Fabricada com 04 segmentos dimantados de alto                                                                                
                                   poder de perfuracao com altura 8,5 mm para                                                                                   
                                   utilizacao em furadeiras manuais para marmores,                                                                              
                                   pedras e granitos.                                                                                                           
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  15     2,0000 UNIDADE    287     BROCA-3                                                                                                                      
                                   Broca Tubular Diamantada 50mm                                                                                                
                                   Fabricada com 05 segmentos diamantados de alto                                                                               
                                   poder de perfuracao com altura 8,5 mm para                                                                                   
                                   utilizacao em furadeiras de bancada ou manuais com                                                                           
                                   refrigeraçao para perfuracao em marmores,                                                                                   
                                   pedras,marmoglass, granitos, porcelanato e                                                                                   
                                   pequenos furos  de concreto.                                                                                                 
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  16    12,0000 UNIDADE    373     BROCA 7/16                                                                                                                   
                                   Broca de Aco Carbono rapido 7/16 para perfuracao                                                                             
                                   de madeira.                                        ___________________ _______________ _________________                     

  17     2,0000 UNIDADE    435     BROCA-7                                                                                                                      
                                   Broca fresa para furar e abrir rasgos G18C,                                                                                  
                                   combinada dupla 15mm                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  18     5,0000 PECA       546     CHAVE DE FENDA-1                                                                                                             
                                   Chave de fenda 3/8 x 10.                                                                                                     
                                   Simples em aco, haste niquelada e cromada, cabo                                                                              
                                   polipropileno, ponta fosfatizada, chave com lamina                                                                           
                                   redonda resistente.                                                                                                        
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                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  19   100,0000 UNIDADE    597     CABO P/ ENXADA                                                                                                               
                                   De madeira macica, 1ª qualidade, acabamento                                                                                 
                                   lixado utiliza-se apos o lixamento cera                                                                              
                                   protetora  (carnauba) proporcionando ao produto                                                                              
                                   uma textura macia e cor clara marrom natural.                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  20     8,0000 PECA       619     CHAVE DE FENDA-2                                                                                                             
                                   Chave de fenda 3/16 x 8,                                                                                                     
                                   Simples em aco, haste niquelada e cromada, cabo                                                                              
                                   polipropileno, ponta fosfatizada, chave com lamina                                                                           
                                   redonda resistente.                                                                                                         
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  21     6,0000 PECA       620     CHAVE DE FENDA-3                                                                                                             
                                   Chave de fenda 1/4 x 8, haste em aco carbono                                                                                 
                                   temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em                                                                            
                                   prolipropileno.                                    ___________________ _______________ _________________                     

  22     8,0000 PECA       623     CHAVE DE FENDA-5                                                                                                             
                                   Chave de fenda 3/16 x 4, haste em aco carbono                                                                                
                                   temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em                                                                            
                                   prolipropileno.                                                                                                             
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  23     6,0000 PECA       652     CHAVE DE FENDA-6                                                                                                             
                                   Chave de fenda 3/16 x 3, haste em aco carbono                                                                                
                                   temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em                                                                            
                                   prolipropileno.                                                                                                             
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  24     2,0000 UNIDADE    663     FORMAO-1                                                                                                                     
                                   Para madeira «  cromo navadio,  cabo madeira de                                                                              
                                   1/2, material de fino polimento, cabo de madeira                                                                             
                                   de lei, corte especial.                                                                                               
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  25     4,0000 UNIDADE    686     FORMAO-2                                                                                                                     
                                   Para madeira 5/8 cromo navadio, cabo madeira de                                                                              
                                   1/2, material de fino polimento, cabo de madeira                                                                             
                                   de lei, corte especial.                                                                                               
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  26     2,0000 UNIDADE    688     FORMAO-3                                                                                                                     
                                   Para madeira 3/4 cromo navadio, cabo madeira de                                                                              
                                   1/2, material de fino polimento, cabo de madeira                                                                             
                                   de lei, corte especial.                                                                                               
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  27     5,0000 UNIDADE    716     FORMAO-4                                                                                                                     
                                   Para madeira 1" cromo navadio, cabo madeira de                                                                               
                                   1/2, material de fino polimento, cabo de madeira                                                                             
                                   de lei, corte especial.                                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  28    30,0000 UNIDADE    1208    PENEIRA DE ARAME'                                                                                                            
                                   Tamanho Grande, tipo cafe.                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     
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  29     5,0000 PECA       2191    SACHO P/JARDIM C/CABO                                                                                                        
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  30    62,0000 UNIDADE    3126    PA DE BICO REDONDO                                                                                                           
                                   de bico aco especial pintura a po preto com cabo                                                                             
                                   de madeira n4                                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  31   200,0000 UNIDADE    3596    LAMINA DE ARCO DE SERRA                                                                                                      
                                   Lamina de serra semi-rigida, inquebravel durante o                                                                           
                                   uso e a prova de estilhacamento. 300 x 13 x                                                                               
                                   0,60mm;                                                                                                                      
                                   12 x 1/2 x 0,024"; 18 dentes por 25mm.                                                                                       
                                   Secao transversal a ser cortada - 5 - 13mm   3/16                                                                            
                                   - 1/2".                                                                                                                      
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  32     9,0000 UNIDADE    4365    DESEMPENADEIRA DE ACO C/ DENTE                                                                                               
                                   Espessura: 0,60mm,                                                                                                           
                                   Dimensão: 2,72 x 120mm, com acabamento em                                                                               
                                   pintura eletrostática                                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  33    34,0000 UNIDADE    4403    ALICATE UNIVERSAL                                                                                                            
                                   ALICATE ISOLADO UNIVERSAL, CABO COM REVESTIMENTO                                                                             
                                   ESPECIAL, SUPORTE DE PLSTICO - 8" - UNIDADE                                                                                  
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  34   110,0000 UNIDADE    4415    LAPIS DE CARPINTEIRO                                                                                                         
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  35    35,0000 UNIDADE    4416    PONTEIRO                                                                                                                     
                                   1" x 30 cm.                                                                                                                  
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  36    68,0000 UNIDADE    4499    LATA PARA SERVENTE                                                                                                           
                                   Com alca nº 02.                                                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  37    56,0000 UNIDADE    4504    RASTELO                                                                                                                      
                                   Rastelo em aco especial 16 dentes, c/cabo                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  38   145,0000 UNIDADE    4505    FOICE                                                                                                                        
                                   nº 02, bico arredondado, aco carbono especial.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  39    12,0000 UNIDADE    4520    NIVEL DE ALUMINIO                                                                                                            
                                   Nivel de alumnio 12" Base Magnetica, resistente                                                                             
                                   visores em policarbonato transparentes para                                                                                  
                                   protecao das bolhas. cor amatrela                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  40    27,0000 UNIDADE    4594    PRUMO P/ PEDREIRO                                                                                                            
                                   Corpo em ao revestido em polipropileno calco guia                                                                            
                                   de madeira. Cordo de nylon nº05.                                                                                             
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  41    55,0000 UNIDADE    4595    DISCO PARA MAKITA                                                                                                            
                                   Disco diamantado Diametro 110 mm para corte seco                                                                            
                                   com alto poder de corte. Fabricado com alma                                                                                  
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                                   reforcada e banda diamantada de  7mm de altura                                                                               
                                   para uso em serras marmores.                                                                                                 
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  42    58,0000 ROLO       4597    LINHA PARA PEDREIRO                                                                                                          
                                   Cada rolo com 100 metros.                                                                                                    
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  43    11,0000 UNIDADE    4605    SERROTE                                                                                                                      
                                   Lamina auto carbono temperado 18"                                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  44    45,0000 UNIDADE    4606    MARRETA                                                                                                                      
                                   Em aco forjado carbono, 1 kg com cabo de                                                                                     
                                   madeira.Invernizado fixado em epoxi                                                                                          
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  45    37,0000 UNIDADE    4831    CARRINHO DE MAO                                                                                                              
                                   Carrinho de mão para construção pesada com caçamba                                                                            
                                   produzida em chapa 18(1,20mm). Capacidade de Carga                                                                           
                                   de 135 Kg. Varal produzido com tubo 1,20mm de                                                                               
                                   espessura e 1,60m de comprimento; Pes de barra                                                                               
                                   chata 1.1/4" X3/16;Carrinho de mo com 58 litros de                                                                           
                                   capacidade; Mancal tubular soldado; Pintura                                                                                 
                                   eletostastica a po na cor cinza. Pneu s/camera.                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  46    55,0000 UNIDADE    4832    ALAVANCA 1" X 1,5 MT                                                                                                         
                                   ALAVANCA, AO SAE 1045/1060, CORPO SEXTAVADO, COM                                                                             
                                   PONTA E PA RETA - 25 X 1500MM - UNIDADE                                                                                      
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  47    20,0000 UNIDADE    8051    BROCA 1/16                                                                                                                   
                                   de aco carbono rapido para perfuracao de madeira.                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  48    23,0000 UNIDADE    8055    BROCA 1/8                                                                                                                    
                                   Aco carbono rapido para perfuracao de madeira.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  49    15,0000 UNIDADE    8059    BROCA 3/16                                                                                                                   
                                   Aco carbono rapido para perfuracao de madeira.     ___________________ _______________ _________________                     

  50    20,0000 UNIDADE    8062    BROCA 1/4                                                                                                                    
                                   Aco carbono rapido para perfuracao de madeira.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  51    20,0000 UNIDADE    8066    BROCA 5/16                                                                                                                   
                                   aco carbono rapido para perfuracao de madeira.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  52    19,0000 UNIDADE    8144    BROCA VIDIA 7MM                                                                                                              
                                   1/4. 7 mm.                                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  53    18,0000 UNIDADE    8445    BROCA VIDIA 5MM                                                                                                              
                                   3/16", Vidia S5 para concreto e alvenarias em                                                                                
                                   geral.                                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  54    23,0000 UNIDADE    8446    BROCA VIDIA 6MM                                                                                                              
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                                   Vidia S6 para concreto e alvenarias em geral.                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  55    15,0000 UNIDADE    8447    BROCA VIDIA 8MM                                                                                                              
                                   5/16", Vidia S8 para concreto e alvenarias em                                                                                
                                   geral.                                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  56    15,0000 UNIDADE    8448    BROCA VIDIA 10MM                                                                                                             
                                   3/8", Vidia S10 para concreto e alvenarias em                                                                                
                                   geral.                                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  57    12,0000 UNIDADE    8449    BROCA VIDIA 12MM                                                                                                             
                                   Vidia S12 para concreto e alvenarias em geral.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  58    15,0000 UNIDADE    8754    TESOURA GRAMA                                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  59    36,0000 UNIDADE    9437    METRO BAMBU                                                                                                                  
                                   Medindo 2m                                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  60    13,0000 UNIDADE    9758    ESCOVA DE ACO                                                                                                                
                                   Manual                                                                                                                      
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  61     8,0000 UNIDADE    10091   BALAIO DE POLIPROPILENO                                                                                                      
                                   Capacidade de 60 litros                                                                                                      
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  62    13,0000 UNIDADE    10467   CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"                                                                                                     
                                   Simples em aco, haste niquelada e cromada, cabo                                                                              
                                   polipropileno, ponta fosfatizada, chave com lamina                                                                           
                                   redonda, resistente.                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  63     1,0000 UNIDADE    10574   SERRA MARMORE                                                                                                                
                                   Modelo: 4107R                                                                                                                
                                   Serra marmore 180mm                                                                                                          
                                   1.400 W                                                                                                                      
                                   5.000 rpm                                                                                                                    
                                   Capacidade corte: 60 mm                                                                                                      
                                   Diametro furo: 25 mm                                                                                                         
                                   Diametro disco: 180 mm                                                                                                       
                                   Cortadora rapida e limpa                                                                                                     
                                   Alta capacidade em profundidade de corte                                                                                     
                                   construcao a prova de agua                                                                                                   
                                   equipada de 2 (dois) disco de corte.                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

  64     2,0000 UNIDADE    10575   SERRA CIRCULAR                                                                                                               
                                   4200 NH                                                                                                                     
                                   Potencia: 1000 watts                                                                                                        
                                   Rotacao: 11.000 rpm                                                                                                         
                                   Diametro disco: 110 mm                                                                                                      
                                   Peso: 3.100 Kg.                                                                                                             
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  65     2,0000 UNIDADE    10774   DISCO DE CORTE                                                                                                               
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                                   DISCO DE CORTE (DESBASTE), COM GRAO DE OXIDO DE                                                                              
                                   ALUMNIO REFORCADO, 3 TELAS - 114,3 X 6,4 X 22,2MM                                                                            
                                   UNIDADE                                                                                                                     
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  66    49,0000 UNIDADE    12383   CABO P/ PA                                                                                                                   
                                   Em madeira, sem no, modelo "y", 1ª Qualidade.                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  67    89,0000 UNIDADE    12384   CABO P/ CHIBANCA                                                                                                             
                                   CABO, ROLICO, LIXADO, PARA CHIBANCA OU PICARETA,                                                                             
                                   NATURAL - UNIDADE                                                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  68    16,0000 UNIDADE    12385   MACHADO                                                                                                                      
                                   Forjado aco carbono de alta qualidade com cabo de                                                                            
                                   madeira.                                                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  69    39,0000 UNIDADE    12602   TORQUES                                                                                                                      
                                   Para armador 12" em aco.                                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  70    26,0000 UNIDADE    12691   FACAO No 14                                                                                                                  
                                   FACAO, AO INOX, CABO PLASTICO - 14" - UNIDADE                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  71    30,0000 UNIDADE    12692   PACETA ARTICULADA                                                                                                            
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  72    16,0000 UNIDADE    13596   BROCA 1/2                                                                                                                    
                                   aco carbono rapido para perfuracao de madeira                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  73    20,0000 UNIDADE    13599   BROCA 3/8                                                                                                                    
                                   Aco carbono rapido para perfuracao de madeira.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  74     7,0000 UNIDADE    13646   ALICATE P/ARREBITAR                                                                                                          
                                   Cabeca giratoria – 1ª qualidade.                                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  75    34,0000 UNIDADE    18961   LIMA KF 8"                                                                                                                   
                                   Lima motosserra 8" x 3/16" k&F.                                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  76    40,0000 UNIDADE    19065   DESEMPENADEIRA PLASTICO 18X30                                                                                                
                                   Da cor preta                                                                                                                 
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  77     8,0000 UNIDADE    19672   CHAVE DE CANO 1                                                                                                              
                                   14" tipo profissional. Com cabo                                                                                  
                                   emborrachado.                                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  78    38,0000 UNIDADE    21392   TRENA'                                                                                                                       
                                   5 metros.                                                                                                                    
                                   Fita em aco temperado, graduacao em milimetros                                                                               
                                   para polegadas.  Caixa plastica em ABS, na cor                                                                               
                                   amarela, revestida em borracha.                                                                                        
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     
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  79    30,0000 UNIDADE    22384   COLHER PARA PEDREIRO NO 08                                                                                                   
                                   Canto vivo de aco SAE 5160, temperada,                                                                                       
                                   envernizado, interica, cabo de madeira marfim                                                                                
                                   tratado.  Sem solda.                                                                                                         
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  80     4,0000 UNIDADE    23592   CORTA GALHOS                                                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  81     7,0000 UNIDADE    24764   DISCO DE SERRA CIRCULAR                                                                                                      
                                   Para madeira com vidia 200 mm - 8" - 36 dentes,                                                                              
                                   corpo em aco carbono com dentes de vidia.                                                                                    
                                   Espessura do disco: 2.0 mm                                                                                                  
                                   Espessura do corte: 3.0 mm                                                                                                  
                                   Diametro do furo: 30 mm.                                                                                                    
                                   Max.: 6600 RPM                                                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  82     9,0000 UNIDADE    24765   DISCO DE SERRA CIRCULAR-1                                                                                                    
                                   Para madeira com vidia 400 mm - 16" - 36dentes                                                                               
                                   Corpo em aco carbono com dentes de vidia.                                                                                    
                                   Espessura do disco: 30 mm                                                                                                    
                                   Espessura do corte: 4,5 mm                                                                                                    
                                   Diametro do furo: 30 mm.                                                                                                     
                                   Max.: 3300 RPM                                                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  83     4,0000 UNIDADE    24766   DISCO DE SERRA CIRCULAR-2                                                                                                    
                                   Para madeira com vidia 300 mm - 12"                                                                                          
                                   Corpo em aco carbono, com dentes de metal mais                                                                               
                                   duro (vidia)- espessura do disco 2,5mm, espessura                                                                            
                                   3,8 mm, diametro do furo 30 mm - n§ de dente 48                                                                              
                                   rpm maximo 4.400.                                                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  84     4,0000 JOGO       24784   JOGO DE SERRA COPO                                                                                                           
                                   Em aco carbono 2 polegadas com 07 pecas para uso                                                                             
                                   para lixadeiras ou furadeiras manuais 1ª                                                                                     
                                   qualidade.                                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  85     6,0000 UNIDADE    24786   PEDRA DE ESMERIL                                                                                                             
                                   Tipo rebolo branco para afiar serra de vidia.                                                                                
                                   Grao e bucha de reducao a definir na entrega.                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  86     2,0000 UNIDADE    26702   ESCADA EXTENSIVA FIBRA VIDRO                                                                                                 
                                   Escada portatil, nao sustentavel, de comprimento                                                                             
                                   ajustavel, constituida de duas partes                                                                              
                                   capazes de  deslizarem uma sobre a outra por meio                                                                            
                                   de  dispositivos apropriados. Perfil "U"                                                                                     
                                   confeccionados em fibra de vidro,                                                                             
                                   resistentes a  intemperies, nao condutor                                                                                     
                                   eletrico,degrau em aluminio ranhurado (estiado).                                                                             
                                   Ferragens em aco galvanizado 1020, sapata                                                                                    
                                   emborrachada                                                                                                                 
                                   anti-derrapante, porcas auto travantes em todas                                                                             
                                   as ferragens, acabamento em cor vermelho.                                                                                    
                                   Medidas: 4,20 x 7,20 13 - 23 degraus, peso: 19 kg                                                                            
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     
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  87   280,0000 UNIDADE    28558   ENXADA                                                                                                                       
                                   Forjada em peca unica com tratamento termico                                                                                 
                                   diferenciado, proporcina maior resistencia e                                                                                 
                                   durabilidade. Maior resistencia ao desgaste:                                                                                 
                                   dureza 45-52 HRC. Olho em formato redondo com                                                                                
                                   diametro de 38mm Maior protecao contra                                                                                       
                                   oxidacao:pintura em esmalte sintetico preto e                                                                                
                                   verniz azulado. NBR ISO 9001:2008.                                                                                           
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  88    20,0000 UNIDADE    28559   ANCINHO 12 DENTES                                                                                                            
                                   Ancinho curvo leve com 2 mm de espessura, 316,0mm                                                                            
                                   largura, com 12 dentes(85,0mm altura)olho de 29mm                                                                            
                                   de diametro cabo de madeira 120 cm (produto                                                                                  
                                   montado). ref. 77101624                                                                                                      
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  89    30,0000 UNIDADE    28560   LAMINA P/ARCO PODADOR                                                                                                        
                                   lamina de reposicao para arco podador 24", medida                                                                            
                                   52,5 cm x 2,5 cm                                                                                                             
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  90    10,0000 UNIDADE    31663   PONTEIRO HEX                                                                                                                 
                                   Para martelete rompedor makita  30kg sextavado de                                                                            
                                   alta resistencia para asfalto, concretos,                                                                                  
                                   lajes,pedras e alvenarias em geral. Medidas 30 x                                                                            
                                   500mm                                              ___________________ _______________ _________________                     

  91    10,0000 UNIDADE    31664   TALHADEIRA HEX                                                                                                               
                                   Para materlete rompedor makita 30kg sextavado de                                                                             
                                   alta resistencia para asfalto, concretos, lajes,                                                                             
                                   pedras e alvenarias em geral. Medidas 30 x 500mm.                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  92     2,0000 UNIDADE    34276   ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO                                                                                                 
                                   Escada extensiva em aluminio, com 24 degraus.                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  93    26,0000 UNIDADE    34539   ANCINHO 14 DENTES                                                                                                            
                                   leve com cabo                                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  94    20,0000 UNIDADE    34542   DISCO SERRA MARMORE MOD 8951                                                                                                 
                                   Diametro do disco: 180mm                                                                                                     
                                   Diametro do furo: 25,4mm                                                                                                     
                                   Cortagem a seco com alto poder de corte.                                                                                     
                                   Fabricado com alma reforçada e onda diamantada                                                                                
                                   Velocidade máxima de 8.500 Rpm                                                                                                
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  95     7,0000 UNIDADE    34570   TRENA FITA FIBRA DE VIDRO 50M                                                                                                
                                   cor amarela, graduacao em milimetros e polegadas,                                                                            
                                   anel para fixacao da fita, corpo em ABS, na cor                                                                              
                                   amarela, empunhadeira em borracha preta.                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

  96     8,0000 UNIDADE    34840   SERROTE PODADOR                                                                                                              
                                   Serrote podador 78380781 c/lmina de 12'' e cabo                                                                              
                                   metlico extensvel de 1,5 at 3mts. Lmina                                                                                      
                                   c/afiamento especial que permite o corte em ambos                                                                            
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                                   os sentidos.                                                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  97    20,0000 UNIDADE    34841   LAMINA 12" P/SERROTE PODADOR                                                                                                 
                                   Lamina 12" p/serrote podador 78380. Lmina feita em                                                                           
                                   ao carbono,  flexvel, de alta durabilidade e                                                                                 
                                   afiamento especial que permite o corte em ambos os                                                                           
                                   sentidos                                                                                                                    
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  98     5,0000 UNIDADE    34842   PULVERIZADOR DE PRESSAO                                                                                                      
                                   Pulverizador de presso acumulada 1.5lts.C/vlvula                                                                             
                                   p/expurgo da presso. Trava p/pulverizao                                                                                      
                                   contnua.Bico de lato c/regulagem do jato,                                                                                    
                                   permitindo um jato aberto ou direcionado.                                                                                    
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

  99     2,0000 UNIDADE    34843   FACA 2111-114                                                                                                                
                                   Faca 2111-114 p/cortador de grama a gasolina RM                                                                              
                                   650G. Lmina em ao temperado, comprimento0 da                                                                                 
                                   lmina:47cm                                                                                                                   
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 100    15,0000 PECA       34998   DISCO DE CORTE FERRO                                                                                                         
                                   para lixadeira 110 v                               ___________________ _______________ _________________                     

 101    26,0000 UNIDADE    36468   REGUA DE ALUMINIO 2 METROS                                                                                                   
                                   Regua em aluminio com 2 metros de comprimento, 2                                                                             
                                   polegadas de altura e meia polegada de largura.                                                                              
                                   chapa de 1,58mm.                                                                                                             
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 102     1,0000 UNIDADE    3772    ESMERIL                                                                                                                      
                                   Caracteristicas:                                                                                                             
                                   Potencia do motor: 300W -02 polos 60Hz                                                                                       
                                   RPM: 3400                                                                                                                    
                                   Chave Seletora: 110V/220V                                                                                                    
                                   Rebolo de 6"x3/4" vitrificado (Rebolo para                                                                                   
                                   desbaste A-36 e Rebolo para Afiao A-60)                                                                                      
                                   Mancais de rolamentos blindados                                                                                              
                                   Aparador de faiscas                                                                                                          
                                   Base de borracha para atenuar vibracao                                                                                       
                                   Base de apoio ajustavel                                                                                                      
                                   Dimensoes (CxLxA): 333x200x260mm                                                                                             
                                   Peso: 8,5Kg                                                                                                                  
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 103     1,0000 UNIDADE    3774    LIXADEIRA                                                                                                                    
                                   LIXADEIRA OSCILANTE, BASE DE 115 X 226MM,                                                                                    
                                   MONOFASICO, POTENCIA 330W - UNIDADE                                                                                          
                                   110 V                                              ___________________ _______________ _________________                     

 104     2,0000 UNIDADE    3775    SERRA ELETRICA                                                                                                               
                                   Tico-Tico GST 24V - Profissional. 24 Voltagem -                                                                              
                                   profundidade do corte madeira-70mm, profundidade                                                                             
                                   do corte metal - 12 mm. Custo sem carga 2.100 min                                                                            
                                   -1, altura do curso 26 mm, movimento pendular - 4                                                                            
                                   niveis, (peso com bateria -  3.900 kg, autonomia                                                                             
                                   de trabalho por bateria -   22,4m, bateria - 2.0                                                                             
                                   AhNiCd (220/230v) -   (0601.598.214)                                                                                         
                                   Acompanham: 01 carregador de 60'                                                                                            

Pregão n.º 047/16      Fl. 29 de 39



                                   01 Bateria 24VNiCd 20Ah,                                                                           
                                   maleta de transporte.                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 105     3,0000 UNIDADE    24775   FURADEIRA MANUAL                                                                                                             
                                   6412, Compactada, leve e potente, punho                                                                                      
                                   emborrachado ergonomico, madril com chave,                                                                                   
                                   velocidade variavel e reversivel,                                                                                            
                                   Potencia: 450 W,                                                                                                            
                                   Capacidade: Aco 10 mm;                                                                                                      
                                   Madeira 25 mm (1"),                                                                                                         
                                   rotacao por minuto: 0.3.000 rpm                                                                                             
                                   dimencoes: 228 x 64 x 183 min.                                                                                              
                                   Peso: 1.2 Kg                                                                                                                
                                   Cabo de energia: 2 m                              ___________________ _______________ _________________                     

 106     3,0000 UNIDADE    24776   PARAFUSADEIRA DOBRAVEL                                                                                                       
                                   Bateria 6723 DW, Motor individual com auto trava                                                                            
                                   de eixo acompanha kit em maleta contendo 80                                                                                
                                   pecas   de acessorios.  Possui iluminacao,                                                                                   
                                   interruptor reversivel, design compacto e                                                                                    
                                   ergonomico ideal para trabalhos em   locais de                                                                               
                                   dificil acesso                                                                                                               
                                   Leve: 400 gramas                                                                                                             
                                   Bateria: 4.8 volts                                                                                                           
                                   Rotacao por minuto: 220 rpm                                                                                                  
                                   encaixe sextavado: 1/4"                                                                                                      
                                   Estojo plastico                                                                                                              
                                   Carregador de baterias.                            ___________________ _______________ _________________                     

 107    33,0000 UNIDADE    34545   CHIBANCA FORJADA                                                                                                             
                                   aco carbono especial de alta qualidade. temperada                                                                            
                                   em todo corpo da peça, proporcionando maior                                                                                   
                                   resistencia e menor desgaste durante o desbaste                                                                              
                                   automatizado. Recebe pintura eletrostatica a pó,                                                                              
                                   que tem uma melhor apresentacao visual e maior                                                                               
                                   protecao contra oxidacao. O cabo desta ferramenta                                                                            
                                   alem de possuir ótima resistencia deve ter a tamanho                                                                          
                                   de 90cm. Sistema de acabamento com bucha                                                                                    
                                   plastica, garantindo a fixacao do cabo com a linha                                                                           
                                   e evitando que o mesmo se solte com o uso                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 108    81,0000 PAR        687     LUVA DE BORRACHA                                                                                                             
                                   Luva punho reto, 0,56mm de espessura, 46cm de                                                                                
                                   comprimento, de borracha nitrilica, com forro                                                                                
                                   liso internamente. Adequada para aplicacoes de                                                                               
                                   limpeza pesada,alto nivel de flexibilidade, maior                                                                            
                                   protecao contra rasgos, perfuracoes e                                                                                        
                                   abrasoes.Tamanho a definir  na  ordem  de                                                                                    
                                   fornecimento parcial.                                                                                                        
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 109    30,0000 PAR        1309    LUVA DE RASPA CANO LONGO                                                                                                     
                                   Luva de Raspa, Cano longo ou 3/4, c/costuras                                                                                 
                                   reforadas, c/ CA impresso (par).                                                                                             
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 110    30,0000 UNIDADE    4932    CINTO P/ ROCADEIRA 41199109001                                                                                               
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     
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 111   200,0000 METRO      8771    CORDA NYLON TRANCADA 10MM                                                                                                    
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 112   270,0000 UNIDADE    13762   CORDA SEDA 10MM                                                                                                              
                                   Corda Seda Trancada 10mm para içar ferramentas e                                                                             
                                   amarrar carga na carroceria da caminhonete.                                                                                  
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 113    40,0000 METRO      19405   TELA DE PROTECAO (NYLON)                                                                                                     
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 114    66,0000 PAR        19818   PERNEIRA                                                                                                                     
                                   Peneira de bidim com talas frontais de protecao.                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 115    61,0000 UNIDADE    22401   CAPACETE'                                                                                                                    
                                   Capacete completo, composto de um capacete soft,                                                                             
                                   um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo                                                                             
                                   concha 17db meia haste e um protetor facial tipo                                                                             
                                   tela de nylon. Capacete de seguranca em plastico                                                                             
                                   de polietileno classificacao A/B (pode ser                                                                                   
                                   utilizado na construcao civil e em atividades que                                                                            
                                   envolvam eletrici-dade c/ aba frontal, nervura                                                                               
                                   central no capacete para reforco e fendas (slot)                                                                             
                                   laterais para adaptacao de protetores faciais e                                                                             
                                   auriculares  tipo concha, suspensão/carneira em                                                                               
                                   plastico de polietileno, fixada atraves de 4                                                                                 
                                   pontos de encaixe, com tira absorvente de espuma                                                                             
                                   sintetica na  testa  e de regulagem simples.                                                                                 
                                   Protetor auricular tipo concha constituido de dois                                                                           
                                   abafadores em forma de concha c/ atenuacao de 17                                                                            
                                   db (modelo SPR) ou de 25 db (modelo ARS), sendo                                                                              
                                   este de meia haste (para encaixe no                                                                                          
                                   suporte).Protetor facial tipo tela fabricado em                                                                              
                                   nylon,borda em polipropileno e furos na                                                                                      
                                   extremidade  para fixacao do protetor facial ao                                                                              
                                   suporte do capacete.                                                                                                         
                                   Todos os EPI's deverao ser atestados por C.A.                                                                               
                                   Certificado de Aprovacao para EPI, regulamentado                                                                             
                                   pelo Ministrio do Trabalho e Emprego(MTE)                                                                                    
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 116     3,0000 UNIDADE    26738   SUPORTE P/TELA DE PROTECAO                                                                                                   
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 117    30,0000 METRO      34715   CORDA DE NYLON TRANCADA 40MM                                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 118    12,0000 UNIDADE    5122    CORRENTE PARA MOTOSERRA STIHL                                                                                                
                                   Motosserra Sthil 361, 36 dentes.                                                                                             
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 119     5,0000 QUILO      13167   CORRENTE 3/16                                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 120    12,0000 QUILO      18072   CORRENTE GALV.5MM                                                                                                            
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 121    25,0000 METRO      33453   CABO ACO 1" AF 7,5T                                                                                                          
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     
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 122    18,0000 UNIDADE    3283    CAPACETE DE ACRILICO TAM.1                                                                                                   
                                   Capacete de seguranca, tipo aba frontal classe                                                                               
                                   B,injetado em polietileno de alta densidade, com                                                                             
                                   03(tres)estrias centrais reforçadas e calha                                                                                  
                                   semi-circular,suspenso em polietileno de baixa                                                                               
                                   densidade e coroa em tecido de poliéster, fixa ao                                                                             
                                   casco atraves de 6(seis) pontos de encaixe, com                                                                              
                                   fendas laterais de ruido, c/ ajuste de tamanho                                                                               
                                   atraves de regulagem simples, com tira absorvente                                                                            
                                   de suor. Cor:Azul.                                                                                                           
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 123     4,0000 UNIDADE    7108    BETONEIRA                                                                                                                    
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 124    40,0000 UNIDADE    7738    PENEIRA DE ARAME P/AREIA                                                                                                     
                                   Tamanho Medio,tipo feijao.                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 125     3,0000 UNIDADE    25045   ESCADA 1                                                                                                                     
                                   De metalon, versatil, 11 degraus.                                                                                            
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 126     6,0000 UNIDADE    36466   ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS                                                                                                
                                   Escada em aluminio com 08 degraus, capacidade de                                                                             
                                   carga de ate 120kg, altura 1610mm, peso 5,70kg                                                                               
                                   aproximadamente.                                                                                                             
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 127     2,0000 UNIDADE    36467   ESCADA EM ALUMINIO EXTENSIVEL                                                                                                
                                   Escada em aluminio, extensivel 2 x 15 degraus.                                                                               
                                   4,70 x 8,40m. modelo 3 em 1.                                                                                                 
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 128     1,0000 UNIDADE    34766   ALICATE BOMBA D'AGUA EM ACO                                                                                                  
                                   para cano, com 9"                                  ___________________ _______________ _________________                     

 129    20,0000 UNIDADE    541     ESQUADRO                                                                                                                     
                                   Regua 30 cm em aco carbono SAE 1045/50, temperado                                                                            
                                   e lixado .Graduacao em milimetros e polegadas cabo                                                                           
                                   injetado em polipropileno na cor preta.                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 130    15,0000 PAR        10240   LUVA PVC                                                                                                                     
                                   (SEMDURB)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 131    15,0000 ROLO       12812   FITA ZEBRADA PLASTICA                                                                                                        
                                   FITA DE PVC, ZEBRADA, AMARELO E PRETO - 75MM X                                                                               
                                   200MT - UNIDADE                                                                                                              
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 132    50,0000 PACOTE     9103    FORMICIDA GRANULADA                                                                                                          
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 133    15,0000 UNIDADE    177     TESOURA PARA JARDINAGEM                                                                                                      
                                   TESOURA PROFISSIONAL, PARA PODA - COM                                                                                        
                                   APROXIMADAMENTE 10" - UNIDADE                                                                                                
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 134    17,0000 UNIDADE    26360   BAINHA P/FACAO                                                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     
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 135   105,0000 METRO      4642    MANGUEIRA DE NIVEL P/PEDREIRO                                                                                                
                                   MANGUEIRA, CRISTAL, PARA NVEL - 3/8" X 1,5MM -                                                                               
                                   METRO                                                                                                                        
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 136    50,0000 METRO      9313    MANGUEIRA CRISTAL 3/4                                                                                                        
                                   mangueira transparente, lisa ó x 2mm(minimo), de                                                                             
                                   polietileno.                                                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 137    70,0000 UNIDADE    7725    ESPUMA P/ACABAMENTO                                                                                                          
                                   Pedreiro                                                                                                                    
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 138     1,0000 UNIDADE    30492   MOTOPODA                                                                                                                     
                                   Motopoda HT 131, c/tecnologia motor 4-MIX. Haste                                                                             
                                   telescpica c/possibilidade de ajustar em at                                                                                  
                                   3.9mts. capacidade tanque: 053lts. Cilindrada:                                                                               
                                   36.3cm. Comprimento do sabre:30cm. Corrente 3/8" P                                                                           
                                   picco micro comfort3. Peso: 7.8Kg.                                                                                          
                                   Potncia(kW/CV): 1.4/1.9. Rot.Mx.: 10500rpm.                                                                                  
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 139     2,0000 UNIDADE    36430   SERRA MARMORE 45 GRAUS                                                                                                       
                                   Serra marmore, corte inclinado em ate 45 graus.                                                                              
                                   Motor potente para trabalhos pesados                                                                                         
                                   Potencia 1450W                                                                                                               
                                   Podendo utilizar disco diamantado de ate 125mm e                                                                             
                                   disco concavo.                                                                                                               
                                   Capacidades:                                                                                                                 
                                   a 0 graus: 40mm                                                                                                              
                                   a 45 graus: 21,5mm                                                                                                           
                                   Diametro do disco 125mm                                                                                                      
                                   Rotacoes por minuto (rpm): 12000                                                                                             
                                   Dimensoes (C x L x A): 238x211x169mm                                                                                         
                                   Peso: 3kg                                                                                                                    
                                   Cabo de energia: 2,5m                                                                                                        
                                   Acompanhada de mangueira, registro, plug e cano de                                                                           
                                   agua, disco, chave, chave allen e maleta.         ___________________ _______________ _________________                     

 140     1,0000 UNIDADE    36459   MOTOSSERRA 76,5 CILINDRADAS                                                                                                  
                                   Motosserra de alta potencia, ideal para maior                                                                                
                                   intensidade para corte de arvores de medio e                                                                                 
                                   grande porte. Com valvula de descompressao que                                                                               
                                   proporciona partida mais leve, alem de filtro de                                                                             
                                   ar com alto poder de tencao de sujeira. Motosserra                                                                           
                                   de alta cilindrada, facil manutencao e equilibrio                                                                           
                                   perfeito entre peso e potencia.                                                                                             
                                   Dados tecnicos:                                                                                                              
                                   Capacidade de tanque de combustivel: 0,8 litros                                                                              
                                   Cilindrada (cm3) 76.5                                                                                                        
                                   Peso (Kg)   6.6                                                                                                              
                                   Potencia (kw/cv) 4.4/6.0                                                                                                     
                                   Relacao peso/potencia (Kg/KW) 1.5                                                                                            
                                   Rotacao lenta (RPM) 2500                                                                                                     
                                   Rotacao maxima(RPM) 13500                                                                                                    
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 141   205,0000 METRO      11738   LONA PRETA                                                                                                                   
                                   6x1 - 150 micras, rolo 100m.                                                                                                 
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                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 142    15,0000 UNIDADE    3034    CORRENTE STHIL 08                                                                                                            
                                   Motosserra Sthil 08, 30 dentes.                                                                                              
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 143    27,0000 UNIDADE    5108    PEDRA DE ESMERIL FINA                                                                                                        
                                   6 x 3/4 uso geral. Grao e bucha de reducao a                                                                                 
                                   definir na entrega.                                                                                                          
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 144     8,0000 UNIDADE    5619    VELA DE IGNICAO                                                                                                              
                                   Para rocadeira FS220 e motosserra Stihl. Caixa com                                                                           
                                   10 unidades. Original, compatvel com os                                                                                   
                                   equipamentos citados acima.                                                                                          
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 145     7,0000 UNIDADE    5664    ESCOVA DE ACO PARA ESMERIL                                                                                                   
                                   6 x 3/4 para esmeril.                                                                                                        
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 146   420,0000 UNIDADE    8075    LAMINA                                                                                                                       
                                   Lamina de duas pontas em ao de blindagem,                                                                                    
                                   oferecendo maior durabilidade maior seguranca.                                                                               
                                   Indicada para trabalhos de corte, limpeza e                                                                                  
                                   manutencao nas atividades florestal, agropecuaria                                                                            
                                   e jardinagem. 20Mm/1, diametro:350mm, largura                                                                                
                                   :90mm,dureza entre 43 e 46HRC ,afiacao 5mm em                                                                                
                                   25§corte da peca: Lazer. cor preta                                                                                           
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 147    13,0000 UNIDADE    12386   CORRENTE P/ MOTO SERRA                                                                                                       
                                   Motosserra Sthil 170, 22 dentes.                                                                                             
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 148    23,0000 UNIDADE    31242   CABECOTE DE CORTE                                                                                                            
                                   Polycuty 41-3. Para rocadeira Sthil FS-220.                                                                                  
                                   Equipado com 3 facas plsticas moveis e                                                                                       
                                   substituveis. Super verstil e tima para corte                                                                                
                                   de grama e acabamento, mesmo em grandes reas                                                                             
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 149    80,0000 UNIDADE    31607   LAMINA 3 PONTAS PARA ROCADEIRA                                                                                               
                                   Lamina de tres pontas para rocadeira FS220, para                                                                             
                                   trabalhos de roca de alta dificuldades. Aco                                                                                  
                                   carbono.                                                                                                                    
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 150     7,0000 UNIDADE    31665   DISCO DE CORTE PARA PISO                                                                                                     
                                   Para cortadora de pisos CT-180.                                                                                              
                                   Diametro do disco 400mm.                                                                                                     
                                   Diametro intero do disco 25,4mm (1").                                                                                        
                                   Disco para corte de pisos, sfaltos, lajes e                                                                                  
                                   outros.                                                                                                                      
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 151     4,0000 UNIDADE    34269   LAMINA DE CORTE                                                                                                              
                                   peca para cortador de grama - mini trator trapp                                                                              
                                   18,5                                                                                                                         
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     
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 152     2,0000 UNIDADE    36460   CORRENTE MOTOSSERRA STIHL 460                                                                                                
                                   Corrente para motosserra Stihl MS460.                                                                                        
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 153   278,0000 UNIDADE    36891   PRATO GIRATORIO P/ROCADEIRA                                                                                                  
                                   Prato giratorio furo 16mm nylon - Sthil para                                                                                 
                                   rocadeira FS220.                                   ___________________ _______________ _________________                     

 154     2,0000 UNIDADE    36461   GERADOR 60HZ                                                                                                                 
                                   Gerador a gasolina                                                                                                           
                                   Uso profissional                                                                                                             
                                   Especificacoes Tecnicas:                                                                                                     
                                   - Motor:                                                                                                                     
                                   Modelo: Monocilindro OHV, Refrigerado a ar, 4                                                                                
                                   Tempos                                                                                                                       
                                   Cilindrada: 389 CC                                                                                                           
                                   Potencia nominal: 13 HP, 9,6 Kw                                                                                              
                                   Taxa de compressao: 8:5 x 1                                                                                                  
                                   Combustvel: 25 Litros                                                                                                        
                                   Sistema de partida: Manual e eletrico                                                                                        
                                   Consumo de combustivel: 2,8 L/h                                                                                              
                                   - Gerador:                                                                                                                   
                                   Tipo/Fase: Monofasico                                                                                                        
                                   Tomadas: x 115 V - 1 x 230 V                                                                                                 
                                   Regulador de voltagem: A.V.R (Escovas)                                                                                       
                                   Frequencia: 60 Hz                                                                                                            
                                   Potencia maxima: 8.000 W - 8,0 Kw                                                                                            
                                   Potencia nominal: 6.750 W - 6,75 Kw                                                                                          
                                   Corrente nominal: 58,7 amp. (110 V) - 29,4 amp.                                                                              
                                   (220 V)                                                                                                                      
                                   Rotacao nominal: 3.600 rpm                                                                                                   
                                   Nivel de ruido 7 metros de distancia: 74 dB                                                                                  
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 155  1000,0000 UNIDADE    4681    BUCHA S-06                                                                                                                   
                                   de expansao de nylon para alvenaria em geral com                                                                             
                                   abas.                                              ___________________ _______________ _________________                     

 156   500,0000 UNIDADE    5822    PARAFUSO.                                                                                                                    
                                   fenda cabeca chata 4,8 x 50 para bucha 8           ___________________ _______________ _________________                     

 157  1200,0000 UNIDADE    10340   BUCHA S-10                                                                                                                   
                                   De expansao de nylon para alvenaria em geral com                                                                             
                                   abas.                                              ___________________ _______________ _________________                     

 158   500,0000 UNIDADE    11555   PARAFUSO ..                                                                                                                  
                                   4,2 x 40 para bucha n§ 7                           ___________________ _______________ _________________                     

 159   850,0000 UNIDADE    11567   BUCHA-1                                                                                                                      
                                   Bucha S5 de expansao de nylon para alvenaria em                                                                              
                                   geral com abas.                                    ___________________ _______________ _________________                     

 160   700,0000 UNIDADE    11568   BUCHA-2                                                                                                                      
                                   Bucha S-07 de expansao de nylon para alvenaria em                                                                            
                                   geral com abas.                                    ___________________ _______________ _________________                     

 161  1500,0000 UNIDADE    11569   BUCHA-3                                                                                                                      
                                   Bucha S-08 de expansao de nylon para alvenaria em                                                                            
                                   geral com abas                                     ___________________ _______________ _________________                     

 162   500,0000 UNIDADE    11570   BUCHA-4                                                                                                                      

Pregão n.º 047/16      Fl. 35 de 39



                                   Bucha S-12 de expansao de nylon para alvenaria em                                                                            
                                   geral com abas                                                                                                               
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 163   850,0000 PECA       15799   PARAFUSO FENDA MADEIRA 3.8X30                                                                                                
                                   Parafuso para madeira cabeca chata com  fenda                                                                               
                                   simples, aco inox, rosca soberba.                  ___________________ _______________ _________________                     

 164  1500,0000 UNIDADE    24842   REBITE POP.-1                                                                                                                
                                   3.210.                                             ___________________ _______________ _________________                     

 165   700,0000 UNIDADE    24843   REBITE POP.-2                                                                                                                
                                   3.212.                                                                                                                       
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 166   700,0000 UNIDADE    24844   REBITE POP.-3                                                                                                                
                                   3.215.                                                                                                                       
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 167   700,0000 UNIDADE    24845   REBITE POP.-4                                                                                                                
                                   3.218.                                                                                                                      
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 168   500,0000 UNIDADE    34358   PARAFUSO 2                                                                                                                   
                                   Parafuso sextavado UNC 1/4 x 50-                                                                                             
                                   para bucha 10                                      ___________________ _______________ _________________                     

 169  1000,0000 UNIDADE    34529   PARAFUSO 3.5/25                                                                                                              
                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                               ___________________ _______________ _________________                     

 170   700,0000 UNIDADE    34530   PARAFUSO 3.2/40                                                                                                              
                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 171   700,0000 UNIDADE    34531   PARAFUSO 3.5/20                                                                                                              
                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 172   700,0000 UNIDADE    34532   PARAFUSO 5.5/45                                                                                                              
                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 173  1000,0000 PECA       34533   PARAFUSO FENDA 3.8X30                                                                                                        
                                   Parafuso para madeira cabeca chata com fenda                                                                                 
                                   simples, aco inox, rosca soberba.                  ___________________ _______________ _________________                     

 174   700,0000 UNIDADE    34534   PARAFUSO 3.8/40                                                                                                              
                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 175   700,0000 UNIDADE    34535   PARAFUSO 4.2/20                                                                                                              
                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 176   700,0000 UNIDADE    34536   PARAFUSO 4.5/40                                                                                                              
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                                   para madeira cabeca chata com fenda simples, aco                                                                             
                                   inox, rosca soberba.                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 177   700,0000 UNIDADE    34537   REBITE POP.-5                                                                                                                
                                   425.                                                                                                                         
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 178   700,0000 UNIDADE    34538   REBITE POP.-6                                                                                                                
                                   3.25.                                                                                                                        
                                   SMED                                               ___________________ _______________ _________________                     

 179   302,0000 UNIDADE    143     OLEO 2T 500 ML                                                                                                               
                                   Oleo de uso exclusivo em motoserras e rocadeiras                                                                            
                                   STHIL. Oleo 2T ANP 0208 500ml oleo/25lts.                                                                                    
                                   gasolina, ou seja, 1:50.                                                                                                     
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 180    10,0000 UNIDADE    26015   CAIXA PARA FERRAMENTAS                                                                                                       
                                   Caixa sanfonada 5 gav c/alca fixa 505f. H = 200mm                                                                            
                                   L = 210mm - C = 500mm.                                                                                                       
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 181   104,0000 UNIDADE    2647    OCULOS DE SEGURANCA                                                                                                          
                                   Oculos de seguranca em policarbonato resistentes a                                                                           
                                   impacto e choques fisicos de materiais solidos e                                                                            
                                   liquidos como:fragmentos de madeirra,  ferro,                                                                                
                                   respingos de produtos acidos,  causticos,  entre                                                                             
                                   outros. Visor curvo para protecao lateral. Armacao                                                                           
                                   preta presa altamente resistente. Apoio  nasal no                                                                           
                                   próprio policarbonato para maior conforto no uso.                                                                            
                                   Hastes tipo espatula c/ ajuste de comprimento para                                                                           
                                   melhor conforto do usuario.  Protecao contra                                                                                
                                   raios UVA e UVB. Acompanha cordao de seguranca.                                                                              
                                   Incolor.                                                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 182    67,0000 UNIDADE    3773    MASCARA DESCARTAVEL'                                                                                                         
                                   CARACTERISTICAS: RESPIRADOR E PURIFICADOR DE AR,                                                                             
                                   TIPO PECA SEMI-FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS.                                                                             
                                   MODELO: DOBRAVEL                                                                                                             
                                   DESCARTAVEL                                                                                                                  
                                   SEM VALVULA                                                                                                                  
                                   COR: AZUL                                                                                                                    
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 183    88,0000 UNIDADE    5504    OCULOS DE PROTECAO                                                                                                           
                                   Modelo ampla visao, com lente antiembacante e                                                                                
                                   antirriscos, incolor. Tirante elastico ajustavel.                                                                            
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 184    97,0000 UNIDADE    10356   CAPA P/CHUVA                                                                                                                 
                                   Fabricada em trevira reforcada KP400 dupla face                                                                              
                                   solda eletronica com manga e capus.  Fechamento                                                                              
                                   frontal atraves de botes de pressao de plastico                                                                              
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 185    29,0000 UNIDADE    13189   MASCARA                                                                                                                      
                                   Respirador purificador de ar de seguranca, modelo                                                                           
                                   peca 1/4 facial confeccionado c/tecnologia Alcryn                                                                           
                                   na cor cinza, possuindo uma aranha com quatro                                                                               
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                                   pontas c/elastico superior e inferior c/regulagem                                                                            
                                   e suporte p/cabeca.O corpo da peca contem bordas                                                                             
                                   viradas e queixeira interna , proporcionando um                                                                              
                                   maior conforto e uma excelente visao,                                                                                
                                   possui tambem duas aberturas laterais onde                                                                                   
                                   localiza-se as  valvulas de exalacao composta por                                                                            
                                   valvula e  membrana e na sua parte frontal                                                                                   
                                   localiza-se um encaixe p/ o cartucho quimico,                                                                                
                                   combinado e filtro mecanico. Cartuchos combinados                                                                            
                                   (CMC-1 VO GA                                                                                                                 
                                   Vapores Organicos e Gases Acidos).                                                                                          
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 186     7,0000 UNIDADE    15908   CINTO DE SEGURANCA 2                                                                                                         
                                   Cinturao de seguranca tipo                                                                                                   
                                   para-quedista‡onfeccionado em cadarco de material                                                                            
                                   sintetico(fibra sintetica), com duas fivelas                                                                                
                                   simples sem pino, confeccionadas de aco e                                                                                   
                                   utilizadas para ajuste das correias das pernas,                                                                              
                                   uma meia argola em "d" de aco forjado, posicionada                                                                           
                                   nas costas, na altura dos ombros, regulavel ao                                                                             
                                   cinto atraves de um passante plastico, utilizada                                                                             
                                   para ajuste peitoral; o modelo e utilizado com                                                                               
                                   tabalarte de seguranca constituido de uma corda de                                                                           
                                   nailon trancada de 12mm de diametro, com um                                                                                
                                   mosquetao de arco forjado de trava simples,                                                                                  
                                   fixo em uma das extremidades atraves de                                                                                   
                                   encastroamento. Com certificado no Ministerio do                                                                           
                                   Trabalho. NR6 e NBR11370.                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 187     5,0000 UNIDADE    19295   TRAVA CINTO TIPO MOSQUETEIRO                                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

 188   288,0000 PAR        19401   LUVA DE PROTECAO                                                                                                             
                                   Luva de seguranca confeccionada em vaqueta                                                                                   
                                   integral, tira de reforco externo em vaqueta en                                                                              
                                   tre os dedos polegar e indicador, elastico no                                                                                
                                   dorso p/ajuste, com punho de 15 cm.  Protecao                                                                                
                                   das maos do usuario contra agentes e  abrasivos                                                                              
                                   escoriantes.                                                                                                                 
                                   Tamanho a definir  na  ordem  de                                                                                             
                                   fornecimentoparcial.                                                                                                         
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 189    65,0000 PAR        19671   BOTA DE BORRACHA 1                                                                                                           
                                   Preta com solado amarelo, de PVC injetavel,forro                                                                             
                                   interno de poliester, cano curto tamanho(240mm).                                                                             
                                   Solado anti-derrapante de facil limpeza,                                                                                     
                                   higienizacao. Os tamanhos serao escolhidos no ato                                                                            
                                   do pedido.                                                                                                                   
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 190   481,0000 UNIDADE    22542   BOTINA DE SEGURANCA                                                                                                          
                                   Modelo Blatt, confeccionada em couro vacum                                                                                   
                                   (vaqueta) curtida ao cromo, elastico, palmilha de                                                                            
                                   montagem de couro, solado de poliuretano                                                                                    
                                   bidensidade, sem bico de aco. NBR - 12594/1992                                                                               
                                   Obs.: os tamanhos serao definidos no ato da                                                                                  
                                   entrega.                                                                                                                     
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     
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 191   333,0000 PAR        24772   LUVAS DE VAQUETA                                                                                                             
                                   Modelo petroleiro, 5 dedos com forchetas, polegar                                                                            
                                   reto, 100% em vaqueta cor natural, reforco interno                                                                           
                                   em vaqueta, tira de reforco entre o polegar  e o                                                                            
                                   indicador. Punho 7cm, comprimento total: 27cm.                                                                               
                                   (SMOI)                                             ___________________ _______________ _________________                     

 192    40,0000 PAR        26068   LUVA DE RASPA CANO CURTO                                                                                                     
                                   LUVA DE RASPA, CANO CURTO, COM COSTURAS                                                                                      
                                   REFORCADAS,CA IMPRESSO - PAR                                                                                                 
                                   (SMADUMA)                                          ___________________ _______________ _________________                     

          

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s)

__________________________________________________________
Responsavel pela Firma Proponente
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