
Pregão eletrônico 42/2022

Edital

Aquisição de 

material hidráulico



Quem somos nós?

Localização
Av. dos Andradas, 3.100, bairro Santa Efigênia
Belo Horizonte/MG.

O que vamos contratar?

Folha de Apresentação

CMBH
A Câmara Municipal de Belo Horizonte

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

LOTE ITEM BEM/SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1
 

  1
  

REPARO HYDRA DUO 1.1/4 ALTA
PRESSÃO - 4686.014 + RETENTOR

UNIDADE 6

1
 

  2
  

SIFÃO UNIDADE 50

2
 

  3
  

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC
SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=20 mm

UNIDADE 5

2
 

  4
  

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC
SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=25 mm

UNIDADE 5

2 5
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=32 mm
UNIDADE 5

2 6
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=40 mm
UNIDADE 5

2 7
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=50 mm
UNIDADE 5



LOTE ITEM BEM/SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

2 8
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA D=60 mm
UNIDADE 5

2 9
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ESGOTO D=50 mm
UNIDADE 5

2 10
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ESGOTO D=75 mm
 

UNIDADE 5

2 11
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ESGOTO D=100 mm
 

UNIDADE 5

2 12
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC

SOLDÁVEL P/ ESGOTO D=40 mm
 

UNIDADE 5

3 13
TORNEIRA BICA MÓVEL PIA DE
COZINHA PAREDE CROMADA

UNIDADE 15

3 14
TORNEIRA LAVATÓRIO MESA
FECHAMENTO AUTOMÁTICO,

METÁLICA, CROMADA
UNIDADE 20

3 15
TORNEIRA P/ JARDIM, LATÃO,

DIÂMETRO 1/2", DE ALAVANCA
 

UNIDADE 20

3 16

TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA,
METÁLICA, P/ FURO EM BANCADA,

CROMADA
 

UNIDADE 20

4 17
TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 40

mm
 

TUBO 6 METROS 2

4 18
TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 50

mm
 

UNIDADE* 2
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LOTE ITEM BEM/SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

4 19
TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 100

mm
UNIDADE* 2

4 20
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=20 mm
TUBO 6 METROS 6

4 21
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=25 mm
TUBO 6 METROS 6

4 22
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=32 mm
 

TUBO 6 METROS 5

4 23
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=40 mm
 

TUBO 6 METROS 5

4 24
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=50 mm
 

TUBO 6 METROS 10

4 25
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=60 mm
 

TUBO 6 METROS 2

5 26
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=20 mm
 

UNIDADE 5

5 27
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=25 mm
 

UNIDADE 5

5 28
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=32 mm
 

UNIDADE 5

5 29
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=40 mm
 

UNIDADE 5
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LOTE ITEM BEM/SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

5 30
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=50 mm
UNIDADE 5

5 31
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA,

D=60 mm
UNIDADE 5

5 32
VÁLVULA METÁLICA P/ LAVATÓRIO SEM

LADRÃO, D = 1 ¼”
UNIDADE 15

Consulte a especificação completa dos itens no tópico 6
do Termo de Referência (TR) e no Catálogo de Especificação
de itens. Havendo divergência entre o código do
Comprasnet e o registrado no TR, a especificação descrita
no TR vai prevalecer.

* Para os itens 18 e 19: Em razão de limitações do
cadastro de itens do sistema Comprasnet, há diferença
entre a unidade de medida constante do termo de
referência e a unidade de medida cadastrada no sistema.
Portanto, a unidade de medida para os itens 18 e 19 deve
ser compreendida como unidade de tubo de seis metros. 
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Detalhes da licitação

Qual o modo de disputa?

Qual a modalidade e o tipo?

Data
06/12/2022 

Registro de Preços?
Não.

Comprasnet
www.compras.gov.br

Exclusividade ME/EPP?
Sim.

Horário
A partir das 14:00

Pregão eletrônico, do tipo menor preço.

Aberto, com intervalo de 1,5% entre os lances.

Adjudicação
Por lotes.

Código UASG
926306

Cota reservada ME/EPP?
Não

Referência de horário
Brasília/DF

Informações da sessão pública de abertura

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900 

Seção de Apoio a Licitações - Telefone (31) 3555-1249



Dotação orçamentária

01.01.01.031.001.2001.339030-32 (MATERIAL DE CONSUMO –
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS) -
para todos os itens.

Detalhes da licitação

Quais os documentos de habilitação?

Requisitos básicos

Prova de constituição social

Comprovante de inscrição e de situação no CNPJ

Comprovante de regularidade com:

 1) Fazenda Pública Federal;

 2) Fazenda Pública Estadual;

 3) Fazenda Pública Municipal;

 4) Seguridade social;

 5) FGTS.

Certidão de quitação com a Justiça do Trabalho

Requisitos específicos

Não há.
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Anexos constantes no edital

Modelo para apresentação da proposta comercial

Regras do modo de disputa - Aberto

Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's)

Termo de Referência

Observações

O valor estimado para a contratação somente será tornado
público após o encerramento da fase de lances, conforme
previsto no art. 15 do Decreto Federal 10.024/2019.

Valor estimado

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Condições de contratação por meio de nota de empenho

Portal da CMBH 
http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes

Compras
http://www.compras.gov.br/

A íntegra do edital está disponível nos seguintes sites:

Edital

https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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Karina Tosta Fróes

Pregoeira

Priscila C. Cardim S. Rodrigues

Equipe de apoio

Cristina de Oliveira Costa Mourthe

Equipe de apoio



Catálogo 

de especificação

de itens
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1

Especificação dos itens

O que será contratado?

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Nessa licitação, nós iremos comprar materiais de manutenção
hidráulica para a CMBH. 

Serão 32 itens divididos em 5 lotes. 

Isso significa que cada lote terá uma empresa ganhadora, devendo
fornecer todos os itens do lote que ganhou.

Confira abaixo os detalhes de cada um dos itens.

Reparo hydra duo 1.1/4 alta pressão - 4686.014
+ retentor

1

Diâmetro: 1 ¼”;

Volume: 150 g;

Material: ligas de cobre (bronze e latão), plásticos de

engenharia e elastômeros.

Esse item é Reparo hydra duo 1.1/4 alta pressão - 4686.014 +
retentor.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
1



1

2

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900
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6 unidades

2

Hydra-Deca
Modelo: Hydra duo.

Sifão Lote 
1

2

Tipo: horizontal;

Corpo: flexível;

Haste: regulável;

Diâmetro de entrada: ·1 ½”;

Diâmetro de saída: 40 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila.

Esse item é sifão, na cor branca, para aplicação em lavatório e
pia.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

MARCA ACEITA

(Modelo exemplificativo)



1
2

2

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900
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50 unidades

(Modelo exemplificativo)

Conexão hidráulica Lote 
2

3

Diâmetro: 20 mm;

Tipo: Tê;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila;

Normas técnicas: NBR 5648 - classe 15.

Esse item é conexão hidráulica soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

20 mm

PVC

DIÂMETRO
20mm



1
2

2
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4

Conexão hidráulica Lote 
2

4

Diâmetro: 25 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe 15.

Esse item é conexão hidráulica soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

25 mm

4



1

2

2

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900
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4 Conexão hidráulica Lote 
2

5

Diâmetro: 32 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe 15.

Esse item é conexão hidráulica soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

unidades

(Modelo exemplificativo)

32 mm

5



1

2

2
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4 Conexão hidráulica Lote 
2

6

Diâmetro: 40 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe 15;

Normas técnicas: NBR 5648.

Esse item é conexão hidráulica soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

40 mm



1

2
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4 Conexão hidráulica Lote 
2

7

Diâmetro: 50 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe 15.

Esse item é conexão hidráulica soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

50 mm



1

2

2
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4 Conexão hidráulica Lote 
2

8

Diâmetro: 60 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe 15.

Esse item é conexão hidráulica soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

60 mm



1

2

2
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4 Conexão hidráulica Lote 
2

9

Diâmetro: 50 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe A.

Esse item é conexão hidráulica soldável para esgoto.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

50 mm



1

2

4

2
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Conexão hidráulica Lote 
2

10

Diâmetro: 75 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe A.

Esse item é conexão hidráulica soldável para esgoto.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

75 mm



14
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Conexão hidráulica Lote 
2

11

Diâmetro: 100 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe A.

Esse item é conexão hidráulica soldável para esgoto.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

100 mm



14

2
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Conexão hidráulica Lote 
2

12

Diâmetro: 40 mm;

Tipo: Tê;

Material: PVC – cloreto de polivinila - classe A.

Esse item é conexão hidráulica soldável, na cor branca, para
esgoto.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

40 mm



14

2
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Torneira bica móvel de parede Lote 
3

13

Altura: 24 a 29 cm;

Diâmetro: ½”;

Acabamento superficial: cromado;

Material: liga de cobre e zinco (latão), alumínio e plástico de

engenharia;

Modelo: bica móvel de parede.

Esse item é torneira pia de cozinha parede.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

15 unidades

(Modelo exemplificativo)

Altura: 24 a 29 cm



14

2
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Lote 
3Torneira lavatório mesa

20 unidades

(Modelo exemplificativo)

Diâmetro: ½ pol;

Acabamento superficial: cromado;

Material: metal.

Esse item é torneira lavatório mesa, com acionamento manual
e fechamento automático.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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15
Lote 

3Torneira para jardim

Largura: 12 cm;

Altura: 3 cm;

Comprimento: 16,5 cm;

Diâmetro: ½”;

Diâmetro bico: ¾”;

Volume: 200 g;

Material: latão;

Tipo: giratória com alavanca.

Esse item é  torneira para aplicação em jardim. Deverá conter
adaptador para mangueira e acionamento tipo volante.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

20 unidades

(Modelo exemplificativo)

Altura: 3 cm



1

15
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16 Lote 
3Torneira para pia de cozinha

Largura: 13 a 18 cm;

Altura: 20 a 25 cm;

Diâmetro: ½”;

Material: metal.

Esse item é  torneira para pia de cozinha para furo em bancada.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

20 unidades

(Modelo exemplificativo)

Altura: 20 a 25 cm



1

15

2
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17
Lote 

4Tubo PVC

14

Comprimento: 6 m;

Diâmetro: 40 mm;

Material: PVC.

Esse item é  tubo, na cor branca, para  aplicação em esgoto -
classe A.

Ele deverá conter as seguintes características:

2 tubos

Lote 
4Tubo PVC18

Comprimento: 6 m;

Diâmetro: 50 mm;

Material: PVC.

Esse item é  tubo, na cor branca, para  aplicação em esgoto -
classe A.

Ele deverá conter as seguintes características:

2 tubos



1

15

2
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19
Lote 

4Tubo PVC

14

Comprimento: 6 m;

Diâmetro: 100 mm;

Material: PVC.

Esse item é  tubo, na cor branca, para  aplicação em esgoto -
classe A.

Ele deverá conter as seguintes características:

2 tubos

6 tubos

Lote 
4Tubo PVC

Comprimento: 6 m;

Espessura: 1,5 mm;

Diâmetro: 20 mm;

Material: PVC;

Características adicionais: comprimento bolsa: 32,00 mm,

pressão:7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15.

Esse item é  tubo soldável, na cor marrom, para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

20
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21
Lote 

4Tubo PVC

14

Comprimento: 6 m;

Espessura: 1,7 mm;

Diâmetro: 25 mm;

Material: PVC;

Características adicionais: comprimento bolsa: 32,00 mm,

pressão:7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15.

Esse item é  tubo soldável, na cor marrom, para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

6 tubos

Lote 
4Tubo PVC

Comprimento: 6 m;

Espessura: 2,1 mm;

Diâmetro: 32 mm;

Material: PVC;

Características adicionais: comprimento bolsa: 32,00 mm,

pressão:7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15.

Esse item é  tubo soldável, na cor marrom, para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

22

5 tubos
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23
Lote 

4Tubo PVC

14

Comprimento: 6 m;

Espessura: 2,4 mm;

Diâmetro: 40 mm;

Material: PVC;

Características adicionais: comprimento bolsa: 40,00 mm,

pressão: 7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15.

Esse item é  tubo soldável, na cor marrom, para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

5 tubos

Lote 
4Tubo PVC24

Comprimento: 6 m;

Espessura: 3 mm;

Diâmetro: 50 mm;

Material: PVC;

Características adicionais: comprimento bolsa: 50,00 mm,

pressão:7,50 kgf/cm² a 20°C - classe 15.

Esse item é  tubo soldável, na cor marrom, para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

10 tubos



2
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25
Lote 

4Tubo PVC

Comprimento: 6 m;

Espessura: 3,3 mm;

Diâmetro: 60 mm;

Material: PVC;

Características adicionais: comprimento bolsa: 60,00 mm,

pressão:7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15.

Esse item é  tubo soldável, na cor marrom, para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

2 tubos
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5União PVC

Altura: 48 mm;

Comprimento: 46 mm;

Diâmetro: 20 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila – classe 15;

Características adicionais: NBR 5648.

Esse item é  união soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

Diâmetro: 20 mm

(Modelo exemplificativo)
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5União PVC

Altura: 54,5 mm;

Comprimento: 51 mm;

Diâmetro: 25 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila – classe 15;

Características adicionais: NBR 5648.

Esse item é  união soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

Diâmetro: 25 mm
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5União PVC

Altura: 64 mm;

Comprimento: 55 mm;

Diâmetro: 32 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila – classe 15;

Características adicionais: NBR 5648.

Esse item é  união soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

Diâmetro: 32 mm
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5União

Altura: 79 mm;

Comprimento: 58 mm;

Diâmetro: 40 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila – classe 15;

Características adicionais: NBR 5648.

Esse item é  união soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

Diâmetro: 40 mm
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5União PVC

Altura: 87,5 mm;

Comprimento: 68 mm;

Diâmetro: 50 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila – classe 15;

Características adicionais: NBR 5648.

Esse item é  união soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

Diâmetro: 50 mm
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Lote 

5União PVC

Altura: 105 mm;

Comprimento: 78 mm;

Diâmetro: 60 mm;

Material: ·PVC – cloreto de polivinila – classe 15;

Características adicionais: NBR 5648.

Esse item é  união soldável para água fria.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

5 unidades

(Modelo exemplificativo)

Diâmetro: 60 mm
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Lote 

5Válvula

Largura: 3,5 cm;

Diâmetro: 1 ¼”;

Peso: 200 g;

Material: ·aço inoxidável.

Esse item é válvula,  na cor cromada, para lavatório sem ladrão.

Ele deverá conter as seguintes características:

Confira abaixo o resumo ilustrado.

15 unidades

Largura: 3,5 cm
(Modelo exemplificativo)
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34

Esse é o catálogo de especificação de
itens desse pregão. 

Dúvidas remanescentes poderão ser
sanadas através de formulação de
pedido de esclarecimento, por e-mail
ou no nosso portal.  

CPL@CMBH.MG.GOV.BR

WWW.CMBH.MG.GOV.BR

Desejamos boa sorte!

Comissão Permanente de Licitação
(CPL)



Olá, licitante!

Abaixo você encontrará as normas desta licitação.

Este edital foi desenvolvido de maneira a facilitar a
leitura. Todas as remissões feitas são clicáveis.

Fique atento às partes sublinhadas, pois elas levarão
aos locais que fazem referência.

O Catálogo de Espeficação de Itens traz os detalhes do
que iremos contratar, não deixe de conferir!

Boa sorte!

Comissão Permanente de Licitação
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Corpo do edital

1 Objeto

O objeto desta licitação está descrito na folha de apresentação e
detalhado nos anexos Termo de Referência e Catálogo de
Especificação de Itens.

2 Condições de participação

2.1 - Para participar desta licitação, os interessados deverão
estar aptos para executar o objeto. Para isso, devem cumprir
todas as exigências contidas neste edital e na legislação
específica. 

2.1.1 - Quando estiver previsto na folha de apresentação que a
licitação será exclusiva para ME/EPP, somente essas empresas
e as equiparadas a ela poderão participar.

2.1.2 - Sem excluir alguma hipótese prevista na lei, não
poderão participar deste certame as empresas:

a) com falência decretada ou que se encontrem em
concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) suspensas de participar de licitações e impedidas de
contratar com a CMBH;

c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com
quaisquer órgãos da Administração Pública;
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d) impedidas de licitar e contratar com o município de Belo
Horizonte;

e) que não tenham prestado as declarações referidas no
subitem 4.1 deste edital no campo próprio do sistema
eletrônico;

f) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma prevista na legislação vigente;

g) estrangeiras sem representação legal no Brasil que tenha
poderes expressos para receber citação e responder nas
esferas administrativa ou judicial;

h) enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei
Federal 8.666/1993 e nas do art. 42 da Lei Orgânica do
Município de Belo Horizonte;

i) com objeto social incompatível com o objeto desta
licitação;

j) que o sócio majoritário tenha sido punido com a proibição
de contratar com o Poder Público, nos termos dos incisos I, II
e III do art. 12 da Lei Federal 8.429/1992.

2.1.3 - A responsabilidade por observar se possui alguma das
vedações que impedem a participação na licitação é da
empresa interessada. Se descumprir as vedações, a empresa
poderá sofrer as punições previstas na lei.
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a) todas as condições estabelecidas neste edital e em seus
anexos. Não poderão constar na documentação apresentada
pela empresa dados ou informações que sejam contrários às
regras do edital. Quando houver alguma divergência, o(a)
pregoeiro(a) fará o registro em formulário próprio.

b) que o prazo de validade mínimo da proposta comercial é de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data final estipulada
para que seja anexada ao sistema. Se o licitante inserir um
prazo maior, ele valerá para todos os efeitos. Se for inserido
prazo menor, o(a) pregoeiro(a) irá considerar 60 dias.

c) se sujeitar inteiramente à legislação aplicável.

2.2 - A empresa que participar deste certame automaticamente
aceita:

2.1.4 - Quando for permitida a participação em consórcio, as
regras específicas para ele estarão em um anexo que terá o
nome de "Condições para participação de empresas em
consórcio".

3 Credenciamento

3.1 - O interessado deverá se credenciar previamente no site
www.compras.gov.br para participar deste Pregão.

3.2 - O licitante credenciado no sistema é legalmente
responsável pelos atos que praticar e é considerado
tecnicamente capaz para realizar todas as transações
necessárias para a participação no pregão.
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3.2.1 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira
e exclusiva responsabilidade do licitante. Qualquer transação
efetuada em seu nome ou por seu representante inclui-se nessa
responsabilidade. 

3.2.2 - A CMBH e o provedor do sistema não se responsabilizam
por eventuais danos causados pelo uso indevido da senha de cada
participante.

4 Declarações a serem prestadas no sistema

4.1 - O interessado irá prestar previamente no sistema eletrônico
do Compras as declarações do próprio sistema e as de que:

a) está ciente e concorda com as condições do edital e de seus
anexos e de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação;

b) não existem fatos impeditivos para a sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer
ocorrências posteriores;

c) cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou
EPP para que possa participar dos certames exclusivos ou para
que possa usufruir dos benefícios do tratamento favorecido
estabelecido na Lei Complementar Federal 123/2006;

d) não emprega menores de dezoito anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, exceto como aprendiz.
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4.2 - O licitante que prestar declaração falsa em relação às
condições estabelecidas nesse tópico se sujeita às sanções
previstas na lei e neste edital.

4.3 - O licitante que deixar de prestar a declaração prevista na
letra "c" não poderá usufruiur dos benefícios previstos na Lei
Complementar Federal 123/2006, ainda que se enquadre como
beneficiário.

5 Envio das propostas comerciais

5.1 - A proposta comercial inicial e os documentos de
habilitação elencados no item 9 deste edital deverão ser
enviados por meio do sistema eletrônico do Compras. 

5.2 - Os documentos referidos no subitem 5.1 poderão ser
anexados a partir da data de divulgação do presente edital no
sistema Compras até a data e horário marcados para a abertura
da sessão. 

5.2.1 - Durante o período previsto no subitem 5.2, a licitante
poderá retirar ou substituir sua proposta comercial inicial e os
documentos de habilitação.

5.2.2 - A fase de recebimento das propostas e dos documentos
de habilitação iniciais será encerrada no horário marcado para
a abertura da sessão. 

5.3 - A empresa deverá digitar a sua proposta em campo
específico do sistema. Também deverá anexar a proposta em
formato de documento utilizando, preferencialmente, o modelo
de proposta previsto em anexo deste edital.
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5.3.1 -  A proposta digitada no sistema não poderá conter
nenhum elemento que possa identificar a licitante, sob pena
de desclassificação da proposta e da aplicação das
penalidades cabíveis.

5.3.2 - A proposta anexada em formato de documento
somente estará disponível para visualização do(a) pregoeiro(a)
após a fase de lances e poderá conter os elementos de
identificação.

5.4 - A proposta comercial inicial, tanto digitada quanto em
documento, deverá conter os preços, as especificações e,
quando for o caso, a marca/modelo do objeto ofertado, e deverá
ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema
Compras.

5.5 - Concluída a etapa de lances e a etapa de negociação, o(a)
pregoeiro(a) irá solicitar à licitante vencedora o envio da
proposta comercial final ajustada. 

5.5.1 -  A licitante vencedora, após a convocação, deverá
anexar a proposta comercial final ajustada ao último lance ou
ao valor negociado com o(a) pregoeiro(a), sob pena de
desclassificação e da aplicação das penalidades previstas no
item 18 deste edital.

5.5.2 - A proposta final ajustada deverá conter os seguintes
requisitos:

a) indicar o número da licitação a que se refere;
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b) indicar a denominação social e o número do CNPJ da
licitante;

c) no caso de itens isolados, apresentar preços unitário e
total para cada um dos itens;

d) no caso de grupo de itens, apresentar preços unitário e
total para todos os itens que o componha, bem como preço
global respectivo;

e) conter oferta firme e precisa relativamente ao que cotar,
sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições
que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

f) cotar os preços em moeda corrente;

g) não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou
entrelinhas, salvo se, inequivocamente, tais falhas não
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo
à CMBH ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo.

5.6 - Os cálculos integrantes da proposta comercial final ajustada
serão devidamente conferidos pelo(a) pregoeiro(a). Em caso de
diferença entre os resultados constantes da proposta e os
resultados apurados na conferência, prevalecerá o valor
calculado pelo(a) pregoeiro(a).

5.6.1 -  Havendo divergência entre preço unitário e preço total,
prevalecerá o preço unitário. Havendo divergência entre preço
numérico e preço por extenso, prevalecerá o preço por
extenso.
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5.7 - Será permitida a adequação dos preços, a critério do
licitante, na proposta comercial final ajustada a ser anexada no
sistema.

5.6.2 -  Na ocorrência de divergência de cálculos, o(a)
PREGOEIRO(A) solicitará à licitante a anexação ao sistema de
nova proposta comercial com as correções necessárias.

5.6.3 - Caso o licitante não anexe a proposta corrigida, nos
termos do subitem 5.6.2, o(a) PREGOEIRO(A) fará os devidos
apontamentos em formulário próprio indicando os valores
corretos que deverão prevalecer para fins de contratação.

5.6.4 - O formulário de correção dos cálculos será anexado à
proposta comercial final e deverá constar no contrato.

5.7.1 -  A adequação somente será válida se todos os preços
forem menores ou iguais aos preços finais ofertados na etapa
de lances e também aos preços médios constantes dos autos,
sob pena de sua não aceitação pelo(a) PREGOEIRO(A).

5.8 - A apresentação da proposta comercial pela licitante implica:

a) a obrigatoriedade do cumprimento das disposições e
especificações nela contidas, em conformidade com o que
dispõe o termo de referência;

b) o compromisso de executar os serviços nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual.
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5.9 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade
da licitante, não cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

5.10 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas
propostas comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH,
a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e
completa execução do objeto deste Pregão.

5.10.1 -  Os preços ofertados deverão considerar todos os
encargos incidentes sobre o objeto deste Pregão, não
sendo aceita reivindicação posterior para a inclusão de outros
encargos nos preços, salvo se houver comprovação de que são
novos e criados por ato de governo em data posterior à de
envio das respectivas propostas comerciais.

5.11 - O prazo de validade da proposta comercial não será
inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada
para seu envio.

5.12 - Em caso de discordância existente entre as especificações
do objeto descritas no sistema Compras e as especificações
constantes deste edital, prevalecerão as do edital.

5.13 - Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações
efetuadas no sistema em relação ao pregão, desde a sua
abertura até o seu encerramento. 

5.13.1 -  É do licitante o ônus decorrente da perda de negócios
em virtude da inobservância de qualquer mensagem emitida
no sistema, bem como de sua eventual desconexão.
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5.14 - O licitante, com a utilização do sistema eletrônico, assume
como firmes e verdadeiros sua proposta e todos os lances
inseridos durante a sessão pública.

6.1 - A abertura da sessão pública será feita pelo(a)
PREGOEIRO(A) por meio do sistema, em data e horário indicados
na folha de apresentação deste edital.

6.1.1 -  O(A) PREGOEIRO(A) desclassificará, motivadamente, as
propostas comerciais iniciais que não estiverem em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e
em seus anexos.

6.1.2 - Somente os licitantes com propostas classificadas
participarão da etapa de lances.

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS

PROPOSTAS

6.2 - Após a abertura da sessão, não caberá desistência do
certame, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
subitem 18.2 deste edital, além de outras penalidades
legalmente admissíveis.

6.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado na folha
de apresentação deste edital, ficam os eventos respectivos
transferidos para dia e horário a serem previamente
comunicados pelo(a) PREGOEIRO(A). 

6.2.1 - O pregoeiro irá desclassificar a proposta quando houver
pedido de desistência e irá elaborar um relatório que servirá
para a instauração de processo de penalização.
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7.1 - A folha de apresentação e o TR indicarão se a licitação será
feita por item isolado ou por grupo de itens, podendo adotar as
duas formas simultaneamente.

7.1.1 -   O formato (item isolado ou grupo de itens) indicado na
folha de apresentação deverá ser necessariamente respeitado
pelas licitantes ao elaborarem suas propostas comerciais.

7 ETAPA DE LANCES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DA

SESSÃO PÚBLICA

7.2 - Aberta a etapa competitiva na sessão pública, a licitante
poderá encaminhar seus lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo ela imediatamente informada do seu
recebimento, do horário de registro e do valor.

7.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.4 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes
serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu detentor.

7.2.1 -   Os lances deverão ser ofertados pelo valor total para
a íntegra de cada item isolado ou componente do grupo de
itens, conforme definido no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA
e no item 8 deste edital. 

7.2.2 - No caso de licitação que utilize o Sistema de Registro de
Preços, o licitante deverá observar a regra contida no ANEXO –
APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Pr
 o

 c 
u r a d o r i a 

C M B H

Izabella Santos e Nunes CM 552

Procuradora-Geral Adjunta

OAB/MG 154.838



7.5 - Durante a fase de lances, o(a) PREGOEIRO(A) poderá,
justificadamente, excluir lance cujo valor seja manifestamente
inexequível. Caso a licitante não concorde com a exclusão,
deverá reenviar o lance excluído.

7.6 - O modo de disputa adotado para este certame está definido
no ANEXO "REGRAS DO MODO DE DISPUTA", cabendo à licitante
tomar ciência de todas as regras nele contidas.

7.7 -  No caso de desconexão com o(a) PREGOEIRO(A) no
decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
O(a) PREGOEIRO(A) retomará a sua atuação no certame quando
possível, sem prejuízo dos atos eventualmente realizados no
sistema durante essa desconexão.

7.7.1 -    Quando a desconexão persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa. O reinício 
 somente ocorrerá quando decorridas, no mínimo, 24 (vinte e
quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes
pelo(a) PREGOEIRO(A), no meio utilizado para divulgação.

7.7.2 - Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor
da proposta eletrônica inicial para efeito de classificação.

7.8 - Havendo empate para fins de classificação, será observado
o seguinte:

a) só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas
de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais,
já que a ordem de sua apresentação pelas licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação;
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b) no caso de equivalência dos valores apresentados por ME e
EPP que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por
cento) superior ao melhor preço, o sistema fará um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final de
desempate, aplicando-se o regramento disposto no ANEXO
"MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP's)";

c) havendo eventual empate entre propostas, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal
8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:

I) produzidos no País;

II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.

d) na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora
será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
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7.9 - Apurada a oferta classificada em primeiro lugar e cumprida,
se for o caso a determinação do subitem 7.10,  o(a)
PREGOEIRO(A) deverá negociar  com o licitante pelo sistema para
que seja obtido preço melhor para a CMBH, observado o critério
de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes
daquelas previstas neste edital e em seus anexos.

7.10 - Nenhuma negociação poderá ser feita pelo(a)
PREGOEIRO(A) com a melhor classificada sem que antes seja
dado às ME's e EPP's em situação de empate ficto o direito de
encaminhamento da oferta final de desempate.

7.10.1 - As normas específicas para o procedimento previsto
no 7.10 está no ANEXO "MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (EPP's)".

8 Aceitabilidade da proposta vencedora

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) PREGOEIRO(A)
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao valor estipulado para a contratação e verificará a habilitação
da licitante conforme disposições do edital e de seus anexos.

8.1.1 - Para o julgamento das propostas, o(a) PREGOEIRO(A)
levará em consideração o  critério definido na folha de
apresentação, que poderá ser MENOR PREÇO ou o MAIOR
DESCONTO ofertado para a íntegra do item ou do grupo de
itens.

8.2 - Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário
superior ao estimado, inclusive, para a taxa de BDI, se houver.
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8.3 - No caso de grupo de itens, a aceitação somente poderá ser
feita em relação à totalidade do grupo, não se admitindo
aceitação parcial de proposta.

8.3.1 - A existência de valor de um ou mais itens componentes
do grupo superior à média estimada impedirá que a proposta
seja aceita, ainda que o valor global do grupo de itens esteja
abaixo do preço médio global.

8.3.2 - O(A) PREGOEIRO(A) poderá fixar prazo para o reenvio do
anexo contendo a planilha de composição de preços quando o
valor global ofertado for aceitável, mas os valores unitários
que o compõem necessitarem de ajustes aos preços
estimados.

8.3.3 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo,
duas casas decimais. Não sendo observada esta regra pela
licitante, serão desconsideradas pelo(a) PREGOEIRO(A) as casas
decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

8.4 - O licitante detentor da melhor oferta aceita após a etapa de
negociação deverá enviar pelo sistema, quando convocada
pelo(a) PREGOEIRO(A), a proposta comercial final ajustada,
conforme determina o subitem 5.5 e seguintes.

8.5 - Os documentos exigidos deverão ser enviados pelo sistema
no prazo mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e
quatro) horas a ser definido pelo(a) PREGOEIRO(A) na soliticação
de envio.
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8.5.1 - O prazo para envio de anexo (situação de "convocado")
será finalizado automaticamente pelo sistema quando da
anexação dos documentos.

8.5.2 - O prazo previsto no subitem 8.5 poderá ser prorrogado
uma única vez, por no máximo 24 (vinte quatro) horas, a
pedido da licitante, com justificativa aceita pelo(a)
PREGOEIRO(A), desde que apresentado requerimento no
prazo inicialmente concedido, através do e-mail
cpl@cmbh.mg.gov.br ou do chat do sistema.

8.6 - Caso o termo de referência tenha exigido da licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, a apresentação
de amostra na fase de classificação das propostas, as regras
constarão no anexo "CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO E
ANÁLISE DE AMOSTRAS". 

8.7 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver
em desacordo com as exigências constantes neste edital e em
seus anexos.

8.8 - Será considerada inexequível a proposta que apresentar
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie
expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.9 - O(a) PREGOEIRO(A) poderá consultar o setor demandante
antes de decidir sobre a exequibilidade da proposta.
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8.10 - Na análise da proposta comercial, poderá o(a)
PREGOEIRO(A) desconsiderar erros materiais e evidentes falhas
formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

8.11 - A desclassificação de propostas comerciais será sempre
fundamentada e registrada no sistema, com possibilidade de
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.12 - Nos itens não exclusivos a ME e EPP, sempre que uma
proposta for desclassificada deverá ser feita nova verificação
de eventual ocorrência do empate ficto antes de o(a)
PREGOEIRO(A) passar à proposta subsequente. 

8.13 - Será verificada a condição de habilitação do licitante
detentor do menor preço aceito pelo(a) PREGOEIRO(A),
observadas as disposições contidas no item 9 deste edital.

8.14 -  Constatado o atendimento das exigências fixadas neste
edital e em seus anexos para a habilitação, será a licitante
declarada vencedora do certame para o item/grupo de itens.

8.15 -  Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se
a licitante for inabilitada, o(a) PREGOEIRO(A) examinará as
ofertas subsequentes, bem como o atendimento às condições
de habilitação, na ordem de classificação, até a apuração de uma
oferta em conformidade com o edital, observado o disposto em
seu subitem 8.12.

8.16 - Tamém se aplica o subitem 8.15 para o caso em que o 
 licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não celebrar o contrato ou não aceitar a nota de
empenho, conforme o caso.
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8.17 - Nas situações previstas nos subitens 8.15 e 8.16, o(a)
PREGOEIRO(A) deverá negociar com a proponente para que seja
obtido preço melhor para a CMBH.

9 Documentos de habilitação

Documentos relativos à habilitação jurídica

9.1 - Para verificação da regularidade em relação à habilitação
jurídica, o licitante deverá apresentar prova de constituição
social atualizada, que consistirá em um dos seguintes
documentos:

a) empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

b) microempreendedor individual (MEl): Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
site www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada- EIRELl: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

d) sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
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e) sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e alterações em vigor, devidamente
registrado no órgão pertinente, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores;

f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei Federal 5.764/1971;

g) empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País: decreto de autorização;

h) exercício de atividade que dependa de registro ou
autorização: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente quando
solicitado por este edital em anexo próprio.

9.2 - Os documentos de constituição social deverão explicitar
o objeto social, a sede da empresa e os responsáveis por sua
administração que tenham poderes para assinar os
documentos pela empresa.

9.3 - Os documentos referidos no subitem 9.2 deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.4 -  O contrato social consolidado dispensa a apresentação
do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser
apresentadas alterações posteriores ainda não
consolidadas.
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Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

9.5 - Para verificação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão
ser apresentados:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b) prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e a
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) comprovante de regularidade com a Fazenda Pública
Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de
certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d) comprovante de regularidade com a Fazenda Pública
Municipal do domicílio ou da sede do licitante, por meio de
certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e) comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.

9.6 -  Para o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do
subitem 9.5 não serão aceitos pelo(a) PREGOEIRO(A)
documentos qu comprovem a regularidade fiscal de apenas
parte dos tributos de competência do ente federado.
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9.7 - Para o atendimento das exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista, serão aceitas pelo(a) PREGOEIRO(A) certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas.

Requisitos específicos de habilitação

9.8 - Os documentos relativos à qualificação econônimo-
financeira e à qualificação técnica serão exigidos quando
constar a indicação no campo "requisitos específicos" da folha
de apresentação.

9.9 - Havendo a indicação na folha de apresentação, as regras
constarão no anexo chamado Outros Documentos
Necessários à Habilitação, devendo o licitante conferir os
anexos.

Cadastro no SUCAF e no SICAF

9.10 - A verificação do atendimento aos requisitos de
regularidade fiscal e trabalhista será realizada pelo(a)
PREGOEIRO(A) mediante consulta ao SUCAF e ao SICAF.

9.11.1 - Quando o licitante estiver com alguma documentação
vencida no SUCAF ou no SICAF, também será feita a consulta
aos sítios oficiais emissores de certidão.

9.11 - Para os licitantes não inscritos nos sistemas referidos no
subitem 9.10, o PREGOEIRO(A) consultará os sítios oficiais
emissores de certidões.

9.10.1 -  Aplica-se o disposto no subitem 9.10 aos requisitos de
habilitação relativos à qualificação econômico-financeira,
desde que as exigências sejam aferíveis por meio da
declaração demonstrativa da situação da licitante.
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9.12 - O licitante cadastrado no SUCAF ou no SICAF deverá
complementar a documentação de habilitação, sob pena de
INABILITAÇÃO, anexando ao sistema:

a) os documentos que não constarem da declaração
demonstrativa da situação da licitante no SUCAF ou no SICAF; 

b) o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento
equivalente atualizado e registrado que não constar no SICAF;

c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os
documentos exigidos e relacionados na declaração
demonstrativa da situação da licitante no SUCAF ou no SICAF já
estiverem com os prazos de validade expirados;

d) os documentos exigidos para qualificação técnica, quando
exigida, que não constarem no SICAF.

9.13 - O cadastramento do licitante no SUCAF ou a partir do
nível ll do SICAF não é condição necessária para a sua
habilitação neste certame. 

9.14 - O licitante não cadastrado nos referidos sistemas deverá
anexar ao sistema todos os documentos de habilitação exigidos
neste edital e em seus anexos, observadas as demais regras
neles previstas.

Disposições gerais de habilitação

9.15 - Na análise da habilitação, o(a) PREGOEIRO(A) verificará o
eventual descumprimento das condições de participação.
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9.16 - A verificação das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação indireta que
ofenda ao art. 9º, III, da Lei Federal 8.666/1993; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça - CNJ.

9.16.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
art. 12 da Lei Federal 8.429/1992.

9.16.2 - Constatada a existência de sanção, o(a) PREGOEIRO(A)
reputará o licitante inabilitado, por ausência de condição de
participação.

9.17 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser
enviados por meio do sistema.

9.18 - Somente mediante autorização do(a) PREGOEIRO(A) e em
caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

9.18.1 - Os documentos enviados por e-mail serão
disponibilizados no Portal da CMBH para consulta.
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9.19 - Os documentos que possam ser emitidos apenas com a
indicação do CNPJ da licitante serão consultados e impressos
pelo(a) PREGOEIRO(A) para verificar as condições de habilitação
da empresa, aplicando-se esta mesma regra para quaisquer
documentos que possam ser impressos mediante consulta ao
SICAF ou ao SUCAF.

9.20 - Serão exigidos do licitante apenas os documentos que não
possam ser emitidos pelo(a) próprio(a) pregoeiro(a). 

9.21 - Atendendo ao princípio do formalismo moderado, o(a)
pregoeiro(a) poderá permitir a apresentação de documento
comprobatório de condição preexistente atendida pelo licitante
na data da abertura da sessão pública para suprir eventual falta
de documento. 

9.22 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações
de documentos" em substituição aos documentos requeridos no
presente edital e em seus anexos. 

9.23 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, devendo a documentação guardar compatibilidade
em relação ao CNPJ/CPF apresentado, não sendo permitida a
mescla de documentos.

9.21.1 - Na análise do documento apresentado na forma
prevista no subitem 9.21, o(a) pregoeiro(a) irá verificar se a
condição de habilitação já estava preenchida na data da
abertura da sessão, podendo a data de emissão do
documento ser posterior, desde que possível verificar que a
condição era preexistente.
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9.24 -  Todos os documentos apresentados deverão estar
válidos na data de abertura da sessão pública. Documentos
vencidos acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante se não for
possível suprir a falta por um dos meios previstos neste edital.

9.25 - Na hipótese em que os documentos de habilitação
anexados estiverem com a validade vencida após a abertura da
sessão será permitido ao licitante encaminhar documentação
com data de validade atualizada.

9.26 - Os documentos que não possuírem prazo de validade
estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos
últimos 180 (cento e oitenta) dias.

9.23.1 - Ressalvam-se do disposto no subitem 9.23 aqueles
documentos legalmente permitidos e os tributos cuja certidão
seja expedida exclusivamente no CNPJ e nome da matriz.

9.26.1 -  Não se enquadram na exigência do subitem 9.26 
 aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se
sujeitam a prazo de validade.

9.27 -  Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá
o(a) PREGOEIRO(A) solicitar o assessoramento técnico de órgãos
ou de profissionais especializados.

9.28 -  O(a) PREGOEIRO(A) certificará a autenticidade dos
documentos autenticáveis pela internet.

9.29 -  Será INABILITADA a licitante que não comprovar ou não
puder ter aferida a sua habilitação, seja por não apresentar ou
por apresentar os documentos em desacordo com o edital.
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9.30 -   Havendo restrição nos documentos comprobatórios da
regularidade fiscal e trabalhista, entregues por ME ou EPP, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.

9.30.1 -  Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.30, o(a)
PREGOEIRO(A) irá indicar o termo inicial e o termo final do
prazo para apresentação do documento que comprove a
regularidade.

9.31 -  Finalizados todos os procedimentos de habilitação, a
sessão será encerrada e a ata será disponibilizada no Portal da
CMBH e no sistema.

10 Reabertura da sessão pública

10.1 -  A sessão pública poderá ser reaberta:

a) nas hipóteses de provimento de recurso que leve à
anulação de atos anteriores à sessão pública precedente ou
em que anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que deles dependam;

b) quando houver erro na aceitação do preço melhor
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal.

10.2 -  Nas hipóteses previstas no subitem 10.1 os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances serão refeitos.

10.3 - Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a
sessão reaberta pelo sistema e por publicação no DOM.
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11 Recursos

11.1 -   Declarada a vencedora do certame, o(a) PREGOEIRO(A)
abrirá o prazo de 20 (vinte) minutos durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do
sistema eletrônico, manifestar a sua intenção de recorrer,
registrando a síntese de suas razões.

11.2 - A falta de manifestação motivada da licitante no prazo
supracitado importará a decadência do direito de recurso,
autorizando o(a) PREGOEIRO(A) a adjudicar o objeto à licitante
vencedora. 

11.3 - Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de
interpor recurso o prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia
útil subsequente, para apresentação das razões do recurso,
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentarem suas contrarrazões em igual número de dias.

11.3.1 -  O prazo para apresentar as contrarrazões começará a
correr do dia seguinte ao término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.

11.3.2 - Tanto as razões do recurso quanto as contrarrazões
deverão ser registradas pelos licitantes no campo próprio do
sistema eletrônico, nos prazos definidos no subitem
supracitado.

11.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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12 Adjudicação e homologação

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o(a) PREGOEIRO(A)
adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es).

12.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos
porventura interpostos, competirá ao(à) Presidente da CMBH
adjudicar o objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologar o procedimento licitatório.

13.1 - Nos casos em que a lei determinar a celebração de termo
de contrato, sua minuta estará em anexo próprio do edital,
indicado na "folha de apresentação", e o licitante vencedor do
certame será convocado pela CMBH para assinar o contrato
respectivo, no prazo determinado pela Administração. 

13.2 - Nos demais casos, a contratação poderá ser efetivada por
meio de nota de empenho, observadas as regras elencadas em
anexo próprio do edital.

13 Contratação

14.1 - As regras acerca do reajustamento dos preços contratados
são aquelas estabelecidas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO''
ou "CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

14 Reajustamento dos preços

15 Entrega, recebimento e fiscalização do objeto
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15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de
fiscalização da contratação são aqueles previstos no ANEXO
"TERMO DE REFERÊNCIA'' deste edital

16.1 - As obrigações da CMBH e da CONTRATADA são aquelas
estabelecidas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO" ou
"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

16 Obrigações das partes

17.1 - As condições de pagamento são aquelas previstas no
ANEXO "MINUTA DE CONTRATO" ou "CONDIÇÕES PARA
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

17 Pagamento

18 Sanções administrativas

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal
10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que:

a) não aceitar ou não retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato quando convocada dentro do
prazo de validade das propostas;

b) apresentar documentação falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) não mantiver a proposta; 
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e) cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo.

18.1.1 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros,
a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.

18.2 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das
infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do
licitante; 

b) impedimento de licitar e de contratar com o Município de
Belo Horizonte e descredenciamento do SUCAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos.

18.3 - A penalidade de multa poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções.

18.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas será
feita em processo administrativo que assegurará o contraditório
e a ampla defesa. 

18.5 - A autoridade competente levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração na aplicação das
sanções, observado o princípio da proporcionalidade. 
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a) por escrito, entregando o documento respectivo na Seção
de Apoio a Licitações da CMBH no horário de 10:00 às 16:00
horas dos dias úteis;

b) por meio eletrônico, através de formulário específico
disponível no Portal da CMBH na internet. 

18.6 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação
estão previstas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO" ou
"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

19.1 - Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar este edital.

19 Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital

19.1.1 - A impugnação ou o pedido de esclarecimentos
poderão ser enviados:

19.2 - Caberá ao(à) PREGOEIRO(A) responder aos pedidos de
esclarecimentos e decidir sobre as impugnações no prazo de até
2 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão. 

19.3 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova
data para a realização da sessão de abertura do certame, caso
necessário.

19.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não
suspendem os prazos previstos no certame. 
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19.5 - As respostas às impugnações feitas e aos pedidos de
esclarecimentos solicitados serão prestadas pelo(a)
PREGOEIRO(A), autuadas ao processo licitatório e
disponibilizadas em campo próprio do sistema e no Portal da
CMBH.

19.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às
impugnações aderem a este edital como se dele fizessem parte,
vinculando a CMBH e os licitantes.

20.1 - Este edital está disponível no sistema do Compras, no
Portal da CMBH bem como na Seção de Apoio a Licitações.

20.2 - As respostas e as decisões referentes a recursos serão
disponibilizadas em campo próprio do sistema eletrônico, sendo
também publicadas no Portal da CMBH. 

20.3 - No DOM serão publicados o aviso de edital, a convocação
para reabertura de sessão, as decisões sobre recurso, a
adjudicação e a homologação da licitação. 

20.4 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame
deverão, durante todo o processo, acompanhar as publicações
referentes ao mesmo nos locais citados nos subitens 20.1 a 20.3,
com vistas a possíveis alterações e avisos, não se
responsabilizando a CMBH em promover qualquer comunicação
por meios diversos desses. 

20.5 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo
instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto
original.

20 Divulgação dos atos do certame
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21.1 - É facultada ao(à) PREGOEIRO(A), 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 de informação que deveriam constar
no ato da sessão pública, excetuado o disposto no subitem 9.21.

21 Disposições gerais

21.1.1 - No julgamento das propostas e da habilitação o(a)
PREGOEIRO(A) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação. 

21.1.2 - O desatendimento de exigências formais não
essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

21.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes.

21.3 - As proponentes são as únicas responsáveis por todos os
custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
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21.3.1 - O licitante que apresentar informações, declarações ou
documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.

21.5 - A CMBH não se responsabilizará por documentos enviados
via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até
à CMBH para atendimento ao disposto neste edital e em seus
anexos. 

21.6 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação. 

21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em
seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na CMBH. 

21.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes
da Lei Federal 10.520/2002, da Lei Complementar Federal
123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal 8.666/1993. 

21.9 - Os documentos que comporão o processo físico serão
rubricados pelo(a) PREGOEIRO(A), mediante carimbo próprio,
certificando que se trata de documento anexado ao sistema pela
licitante ou impresso diretamente pelo (a) PREGOEIRO(A).

21.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
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Anexo - Termo de Referência

Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame
epigrafado, detalha o bem ou serviço a ser fornecido-prestado e
as condições específicas que a(s) vencedora(as) deverá(ão)
observar na execução contratual. 

Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia
integral do pedido e do termo de referência que ensejou a
presente licitação, cujo original compõe o processo respectivo. 

Advertências preliminares
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/'’‘ 8 CÂMARA MUNICIPAL DE BEL0 HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

o TR

TR SECMAN 10/2022

to geral
lento pela SECONT) /F';: ',

1 - ÁREA DEMANDANTE/SIGLA
Seção de Manutenção – SECMAN

2 - TIPO
Contratação tradicional do objeto descrito a seguir.

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de materiais de manutenção hidráulica para reposição dos estoques da SECMAN,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE | ITEM
F1 1() | hI 1c)

DESCRIÇÃO QUANTIDADE | UNIDADE I COMPRASNET

REPARO HYDRA DUO 1.1/4
ALTA PRESSÃO - 4686.014
+ RETENTOR:
•Diâmetro: 1
•Volume: 150g
•Tipo de material: ligas de co-
bre (bronze e latão), plásticos
de engenharia e elastômeros

1 01 6 UNIDADE I 434042

•Modelo
4686014

de referência:

•Indicação de marca:
CA: HYDRA-DECA

MAR-

•Modelo: HYDRA DUO

SIFÃO
•Tipo: Horizontal
•Corpo: Flexível
•Haste: Regulável

1 02 •Diâmetro de entrada:1 %"
•Diâmetro de saída:40 mm 50 UNIDADE | 250087

•Cor: branca
•Tipo de material
reto de polivinila

PVC – cIo-

•Aplicação: lavatório e pia

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA
FRIA D=20 mm:

2 03
•Diâmetro: 20
•Tipo:

rnrri
UNIDADE

•Material
polivinila

PVC – cloreto de
5 374822

•Normas TécnIcas
– classe 15

NBR 5648
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CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA
FRIA D=25 mm:

2 l04 •Diâmetro: 25 mm
•Tipo: Tê

5 UNIDADE 242707

•Material: PVC – cloreto
polivinila –classe 15

de

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA
FRIA D=32 mm:

2 l05 •Diâmetro: 32
•Tipo

rrirn 5 UNIDADE 242706

•Material: PVC – cloreto
polivinila – classe 15

de

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA
FRIA D=40 mm:

2 l06
•Diâmetro: 40
•Tipo:

rrirri

•Normas Técnicas: NBR 5648
5 UNIDADE 351410

•Material: PVC - cloreto de po-
livinila – classe 15

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA
FRIA D=50 mm:
•Diâmetro: 50 mm2 l07
•Tipo: Tê
•Material: PVC - cloreto de po-
livinila – classe 15

5 UNIDADE 242705

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA
FRIA D=60 mm

2 l08 •Diâmetro: 60 UNIDADE

•Tipo: Tê
rnrri 5 390469

•Material: PVC - cloreto de po-
livinila – classe 15

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO
D=50 mm:
•Diâmetro: 50 mm
•Tipo: Tê
•Material: PVC - cloreto de po-
livinila - classe A

2 l09 5 UNIDADE 236920

2 10 CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO
D=75 mm:
•Diâmetro: 75 mm
•Material: PVC - cloreto de po-

5 UNIDADE 257673
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livinila
Características adicionais: Es-
goto - classe A

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO
D=100 mm:
•Diâmetro: 100 mm2 11

•Tipo: Tê
•Material: PVC - cloreto de po-
livinila –classe A

5 UNIDADE f 236921

CONEXÃO HIDRÁULICA EM
PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO
D=40 mm:

2 12
•Diâmetro: 40
•Tipo:

rrirri
5 UNIDADE I 257676

•Tipo de material: PVC - clore-
to de polivinila –classe A

•Cor: branco

[
TORNEIRA BICA
PIA DE COZINHA
CROMADA:

MÓVEL
PAREDE

•Altura: 24 a 29 cm
•Diâmetro: 1/;”

3 13
•Acabamento superficial: Cro-
mado
•Tipo: Bica Móvel

15 UNIDADE I 443759

•Tipo de material: Liga de co-
bre e zinco (latão), alumínio e
plástico de engenharia
•Modelo:
de

Bica móvel de pare-

3 14 TORNEIRA LAVATÓRIO
MESA FECHAMENTO
AUTOMÁTICO, METÁLICA.
CROMADA
ESPECIFICAÇÃO gERAL
•Diâmetro: % pol

20 UNIDADE I 429933

•Acabamento Superficial: Cro-
mado

•Tipo: Automática

•Material: Metal

•Características adicionais
Acionamento manual, fecha-
mento automático
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TORNEIRA P/ JARDIM,
LATÃO, DIÂMETRO 1/2", DE
ALAVANCA:
•Largura: 12 cm
•Altura: 3 cm
•Comprimento 16,5 cm

3 15
•Diâmetro: %"
•Diâmetro Bico: %” 20 UNIDADE 443645
•Volume: 200 g
•Tipo de material: Latão
tipo:giratória com alavanca
Características adicionais
adaptador para
acionamento tipo

mangueira,

aplicação: jardim
volante

TORNEIRA P/ PIA DE
COZINHA. METÁLICA. P/
FURO EM BANCADA,
CROMADA:

3 16 •Largura: 13 a 18 cm
•Altura: 20 a 25 cm

20 UNIDADE 348397

•Diâmetro: %”
•Tipo de material: Metal
Características
Furo em bancada

adicionais:

TUBO PVC, P/
DIÂMETRO 40 mm

ESGOTO

•Comprimento 6m
•Diâmetro: 40 mm

4 17 •Cor: Branco TUBO 6
METROS

•Tipo de material: PVC
2 214749

•Características adicionais:
ESGOTO – classeAplicação

A
TUBO PVC. P/ ESGOTO.
DIÂMETRO 50 mm,
•Comprimento: 6 m
•Diâmetro: 50 mm
•Cor: Branco
•Tipo de material: PVC
•Características adicionais:
Aplicação ESGOTO – classe
A

4 18 2
TUBO 6

METROS 233971

4 19 TUBO PVC. P/ ESGOTO.
DIÂMETRO 100 mm
•Comprimento: 6 m
•Diâmetro: 100 mm
•Cor: Branco

2 TUBO 6
METROS

233972
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•Tipo de material: PVC
•Características adicionais
Aplicação ESGOTO – classe
A

TUBO PVC SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, D=20 mm:

P/

•Comprimento: 6 m
•Espessura: 1,5 rrirn

4 120
•Diâmetro
•Cor: Marrom

20 rrirri
6 TUBO 6

METROS 214730
•Tipo de material: PVC
•Características adicIonais

32,00comprimento bolsa:
mm, pressão:7,50
20'C – classe 15

kgf/cm’

TUBO PVC SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, D=25 mm:

P/

•Comprimento: 6 m
•Espessura: rnrn

4 121
•Diâmetro: 25
•Cor: Marrom

rnrri
6 TUBO 6

METROS 214731
•Tipo de material: PVC
•Características
comprimento bolsa:
mm, pressão:7,50
20'C – classe 15

adicionais:
32,00

kgf/cm2

TUBO PVC SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, D=32 mm;

P/

•Comprimento: 6 m
•Espessura: 2, 10 rr)rri

4 122
•Diâmetro: 32
•Cor: Marrom

rrirn
5 TUBO 6

METROS 214732
•Tipo de material: PVC
•Características
comprimento bolsa:
mm, pressão:7,50
20'C – classe 15

adicionais:
32,00

kgf/cm2

TUBO PVC SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, D=40 mm:

P/

•Comprimento: 6 m
•Espessura: 2,40 rrirn

4 123
•Diâmetro: 40
•Cor: Marrom

mrri
TUBO 6
METROS

•Tipo de material: PVC
5 214733

•Características
comprimento bolsa:
mm, pressão: 7,50 kgf/cm=
20'C – classe 15

adicionais:
40.00

4 124 TUBO PVC SOLDÁVEL, P/
ÁGUA FRIA, D=50 mm:

10 TUBO 6
METROS

214734
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•Comprimento: 6 m
•Espessura: 3,00 mm
•Diâmetro: 50 mm
•Cor: Marrom
•Tipo de material: PVC
•Características adicionais:
comprimento bolsa: 50,00
mm, pressão:7,50 kgf/cm2 a
20'C - classe 15

TUBO PVC SOLDÁVEL, P/
ÁGUA FRIA. D=60 mm:
eComprimento: 6 m
•Espessura: 3,30 mm
•Diâmetro: 60 mm
•Cor: Marrom
•Tipo de material: PVC
•Características adicionais:
comprimento bolsa: 60,00
mm, pressão:7,50 kgf/cm2 a
20'C – classe 15

4 125 2
TUBO 6
METROS 214735

UNIÃO PVC SOLDÁVEL. P/
ÁGUA FRIA, D=20 mm:
•Altura: 48 mm
•Comprimento: 46 mm
•Diâmetro: 20 mm
•Tipo de material: PVC – cIo-
reto de polivinila – classe 15
•Características adicionais:
NBR 5648

5 126 5 UNIDADE 214183

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/
ÁGUA FRIA, D=25 mm:
•Altura: 54,5 mm
•Comprimento: 51 mm
•Diâmetro: 25 mm
•Tipo de material: PVC – cIo-
reto de polivinila – classe 15
•Características adicionais:
NBR 5648

5 127 5 UNIDADE 214184

UNIÃO PVC SOLDÁVEL. P/
ÁGUA FRIA, D=32 mm:
»Altura: 64 mm
•Comprimento: 55 mm
•Diâmetro: 32 mm

•Tipo de material: PVC – cIo-
reto de polivinila – classe 15
•Características adicionais:
NBR 5648

5 128 5 UNIDADE I 214185
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UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/
ÁGUA FRIA, D=40 mm:
•Altura: 79 mm
•Comprimento: 58 mm
•Diâmetro: 40 mm
•Tipo de material: PVC – cIo-
reto de polivinila – classe 15
•Características adicionais:
NBR 5648

5 129 5 UNIDADE 214186

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/
ÁGUA FRIA, D=50 mm:
•Altura: 87,5 mm
©Comprimento: 68 mm
•Diâmetro: 50 mm
•Tipo de material: PVC – cIo-
reto de polivinila – classe 15
•Características adicionais:
NBR 5648

5 l30 5
UNIDADE 214187

/‘
UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/
ÁGUA FRIA, D=60 mm:
•Altura: 105 mm
•Comprimento: 78 mm
•Diâmetro: 60 mm

•Tipo de material: PVC – cIo-
reto de polivinila – classe 15
•Características adicionais:
NBR 5648

5 131 5
UNIDADE 214188

VÁLVULA METÁLICA P/
LAVATÓRIO SEM LADRÃO,
D = 1 1/411:

•Largura: 3,5cm
•Diâmetro: 1 %”
•Cor: Cromado
•Peso: 200 g
•Tipo de material: Aço lnoxi-
dável

5 132 15 UNIDADE 301939

TIFICATIVA
Os itens solicitados no presente Termo de Referência destinam-se à reposição do estoque de

lteriais de manutenção hidráulica, de forma a se evitar transtornos ou paralisações dos sistemas
turas da Casa. Esclarecemos que os materiais solicitados neste Termo são empregado

otineiramente na recomposição, conservação e realização de pequenos reparos na arquitetura
idráulica da Casa, como reparos, emendas ou trocas completas de tubulações dos prédios

existência de estoque para esses itens é indispensável para o atendimento rápido e eficaz da
demandas relativas à reparação na estrutura predial da CMBH. A falta destes materiais, além d
comprometer o bom desempenho das atividades-fim da SECMAN, pode ocasionar danos maiores e
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Ide difícil recuperação da antiga estrutura predial deste Legislativo.

lo quantitativo apresentado foi calculado com base em estudo interno da equipe técnica da SECMAN,
baseado no consumo médio anual desses itens, e que segue anexo a este Termo de Referência

,baixo, segue a explicação sucinta da aplicação de cada um dos itens solicitados no âmbito da
manutenção hidráulica:

REPARO HYDRA (item 01) – São peças para manutenção hidráulica de sistemas dI
descarga de vasos e mictórios.

SIFÃO (itens 02): Responsável por conectar a válvula de escoamento (o famoso raIo) com a
tubulação, o sifão tem uma função muito importante nas pias, tanques e lavatórios: impedi
que os gases e o mau cheiro do encanamento voltem para dentro de casa

TÊ MARROM EM PVC (itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12): é recomendado para
transições entre tubulações plásticas e peças metálicas em instalações prediais de água fria
e/ou água de esgoto. Fabricado em PVC (policloreto de vinila)
TORNEIRA BICA MÓVEL PIA DE COZINHA (itens 13, 14, 15 e 16): é o modelo mais
comum de torneira para pia de cozinha. Essa versão conta com um registro, responsável pol
controlar a saída de ÁGUA em temperatura normal.
TUBO PVC (itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25): são tubos e conexões para a
condução de água fria, com temperatura de trabalho a 20'’C, ou água de esgoto. É o material
mais utilizado nas instalações hidráulicas residenciais. Os tubos e conexões soldáveis são
unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais
UNIÃO PVC (itens 26, 27, 28, 29, 30, e 31); é indicada para unir tubos soldáveis em local
que possa exigir futura manutenção da rede hidráulica
VÁLVULA METÁLICA P/ LAVATÓRIO SEM LADRÃO (item 32):é instalada nos lavatórios,
acessório importante, pois permite a passagem ou o bloqueio da água da torneira para o
encanamento.

Informamos que os itens presentemente solicitados não se enquadram na categoria de “bens de
;onsumo de luxo", definidos pela Portaria CMBH n'’ 19.687/2021, art. 1'’, S 2'’, nos seguintes termos

"Considera-se bem de consumo de luxo os bens cuja descrição incluir característica ou
especificação que, cumulativamente
a) não seja imprescindível ao atendimento da finalidade a que se destina sua aquisição;
b) gere aumento no preço do bem;
c) não acarrete benefício à Administração.”

Os materiais ora solicitados são imprescindíveis para a boa prática da manutenção hidráulica da
;asa, como já informado, são materiais usuais no mercado da construção civil, com especificações
;omuns, sem sofisticações que aumentem o seu valor agregado, e certamente são benéficos à
bdministração Pública, como bem demonstrado nesta justificativa

Esta contratação é embasada na Lei Federal n' 8.666/1993 e na Portaria CMBH n' 16.706/2016.

O NÃO DE ITENS
Os bens são classificados como: Comuns, cujos padrões de desempenho e 1
jobjetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações usuais no
mercado.

Sobre o agrupamento ou não de itens: a aquisição será por: Lote.
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licitação feita em lotes, como solicitado neste Termo de Referência, é um mecanismo bastante
;orreto, no contexto da legislação pertinente, à medida que torna a disputa do certame mais
'antajosa às empresas interessadas, uma vez que evitam vitórias minimizadas (e, portanto,

Ifinanceiramente pouco vantajosas ao licitante), as quais ensejam desinteresse no cumprimento
posterior e disputas supervenientes.

lo lote construído serve, portanto, como meio efetivo de atração de interessados na disputa e, como
jconsequência, como procedimento para ampliar a obtenção efetiva de contratados em melhores
jcondições de satisfação da necessidade pública, especialmente por conta da redução do preço
ldecorrente do ganho de escala

organização dos lotes respeitou a lógica do mercado, com o objetivo de garantir o cumprimenü
ldaquilo que antes de ressaltou aqui como justificativa para o abraçamento de tal mecanismo. Isto
jassim o é porque, se o lote agregar materiais e/ou serviços não relacionados entre si, ou afastará as
jempresas interessadas ou as obrigará a obterem materiais e/ou agregarem serviços que comumente
jnão possuem, com consequente aumento do custo final para o órgão licitante

IÉ certo que a agregação dos lotes não se baseou na realidade específica desta ou daquela empresal
jespecífica, mas sim na lógica global do mercado dos materiais ora solicitados, bem como com o
jconjunto daqueles que se dedicam à prestação desse tipo de serviço

composição do lote na forma indicada deste Termo de Referência guarda íntima relação com a
lferta do conjunto de serviços em ambientes de competição e franqueamento de disputa, razão pela
uaI se torna extremamente vantajosa para esta Câmara.

– ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO (contemplar também a:
gerais de execução e de aceitação do objeto)

jcondições gerais de aceitação execução do objeto.

16.1 – As descrições completas dos itens constam na tabela do item 3 do presente Termo de
Referência

.2 – A CONTRATADA dirigir-se-á ao local da entrega munida da Nota Fiscal e da Nota de Empenho
respectivas.

.3 – A comissão e/ou o servidor responsável pela fiscalização do material, de posse dos
locumentos apresentados pela CONTRATADA, receberá os produtos provisoriamente e terá 021

1(dois) dias úteis após a entrega do material para verificação de especificações e quantidades doI
bbjeto adquirido sem prejuízo da posterior verificação da perfeição e da conformidade do objeto
Fntregue, nos termos explicitados no subitem seguinte.

6.3.1 – A CMBH procederá ao recebimento definitivo, em até 05 (cinco) dias úteis, contados
da data do recebimento provisório, indicado pela respectiva seção ou por servidor designado
por este, com a conferência do perfeito estado de conservação e da qualidade do objeto
entregue, atestando sua conformidade e total adequação ao objeto contratado.

6.4 – Indicações de marcas e modelos, salvo expressa indicação em contrário, visam constitui
Freferência ao fornecedor para que seja fornecido à CMBH material em conformidade com as normas
técnicas aplicáveis, podendo, quando do fornecimento, haver a substituição apenas por material
compatível, de qualidade equivalente ou superior, em todas as suas características, ficando tal
substituição sujeita à discricionariedade da CMBH
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5 – A CONTRATADA deverá fornecer o material objeto deste Termo de Referência em total
;onformidade com as normas e os padrões técnicos exigíveis para os materiais solicitados,

6 – Deve ser observado o estrito atendimento às normas técnicas indicadas nas descrições dos
jitens deste Termo de Referência (item 3, tabela), elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
ITécnicas (ABNT), nos termos da Lei n'’ 4.150/62, bem como outras similares tudo com o objetivo de
jaferir e garantir a aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança
Idos materiais utilizados.

16.7 – Será rejeitado pela CMBH o material entregue que não corresponder às especificações exigidas
jneste Termo de Referência, cabendo à CONTRATADA promover a sua substituição no prazo máximl
je improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da negativa de recebimento, sem prejuízo da
japlicação das penalidades legais cabíveis.

6.7.1 – As despesas decorrentes da retirada na CMBH do material por ela rejeitado e da
entrega do material substituto também correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.

- INDICAÇÃO DE MARCA
IFoi necessário indicar marca de produto na especificação, que não seja apenas de referência? Sim

IFoi necessário especificar marca para o item 01 deste Termo de Referência, a saber, a marca
IHYDRA-DECA, uma vez que esta é a marca cujos modelos são compatíveis com as conexões e
jpeças já instaladas na CMBH. Conforme informado pela equipe de Técnicos em Edificações da
ISECMAN, outra marca produzirá modelos que não serão nem compatíveis, nem adaptáveis à:
lemandas desta Casa Legislativa.

- LOCAL E HORÁRIO PARA A ENTREGA DOS BENS
entrega doCs) bem(ns) deverá ser feita pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a

ICMBH, no seguinte endereço: Avenida dos Andradas, n'’ 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo
IHorizonte/Mg, CEP: 30.260-900, nos seguintes dias, horários e setor(es):de segunda-feira à sexta.
Feira, salvo se feriado, de 081l00 às 17h00, junto à sala C-105 da Seção de Manutenção,
jlocalizada no Prédio Anexo, Avenida Churchill, na 506, Bairro Santa Efigênia, Belo
FHorizonte/Mg, CEP: 30260-080. A entrega deverá ser previamente aqendada junto à SECMAN,
jatravés dos telefones (31) 3555-1273, (31) 3555-1254 ou (31) 3555-1385 e/ou do e-mail
jsecman@}cmbh.mq.gov.br.

9

forma de entrega dos bens é:

1(x) única
Para os itens: todos os itens

l( )Parcelada
Para os itens:
Definir forma de parcelamento:

O prazo de entrega doCs) bem(ns) é de, no máximo, 10 (dez) dias úteis, a contar:

(X) da emissão da ordem de compra.

( )do seguinte



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

1lO - PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA
jgarantia quanto a vícios e defeitos dos produtos)

os BENS (refere-se

c de garantia com prazo superior ao previsto no Código de Defesa do Consumido
1(art. 26, Lei 8.078/1990)? Não

1 0
lo faturamento será realizado: ao final da entrega do bem

,s condições de pagamento são as previstas nos modelos de Minuta de Contrato/ Contratação por
Nota de Empenho disponíveis no Portal da CMBH? Sim

IRegistra-se que, caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital e seus anexos,
Fprevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência

1

gestora/O gestor será a titular/o titular do seguinte setor: Seção de Manutenção

1

Haverá designação de Fiscal para esta contratação? Não
IEm caso negativo, a gestora / o gestor será responsável pela fiscalização

1

Início da viqência: exercício atual

Duração da viqência: até o exercício final da contratação

término da vigência da contratação não interrompe eventual garantia prevista no tópico 10 deste documento e nem
lesobriga a CONTRATADA de prestar a assistência técnica dentro do prazo da referida garantia

Em caso de REGISTRO de Preços. a vigência da ata será de 12 (doze) meses. conforme minuta padrão de Ata de REGISTRO
Ide Preços. A vigência de que trata este campo se refere à contratação

15 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSiVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Contratações públicas sustentáveis são as que consideram critérios ambientais, econômicos e
sociais em todos os estágios do processo de contratação, transformando o poder de compra
governamental em instrumento de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico e
social. O Tribunal de Contas da União corrobora essa atual concepção, afirmando que a nova
finalidade fixada para a licitação representa novo propósito para o contrato administrativo. Este
deixa de ser apenas instrumento para o atendimento da necessidade de um bem ou serviço, que
motivou a realização da licitação, para constituir, também, instrumento da atividade de fomento
estatal, voltado, dessa forma, não só para os interesses imediatos da Administração contratante
como também para interesses mediatos, ligados às carências e ao desenvolvimento do setor
privado (Acórdão n'’ 1.317/2013 – Plenário)

É possível constatar que a atual legislação, notadamente a Lei Complementar n' 123/2006, permite
a criação de condições para um processo de desenvolvimento nacional sustentável, pois a mesma
comunidade que produz e vende para o mercado local ou regional também poderá consumir
insumos e outros produtos do mesmo mercado local ou regional, gerando empregos e receitas,
num círculo virtuoso que impulsiona a economia de maneira global

Fonte: BARBOSA, Fabrlza Carvalho. Tratamento diferenciado para ME e EPP como instrumento
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de desenvolvimento nacional sustentável. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano
22, n. 5153, 10 ago. 2017. Disponível em: <. Acesso em: 16novius.com.br/artiqo 60
2021

16 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ique aqui para digitar texto

• Caso não existam informações complementares, o campo 16 deverá ficar em branco
• As obrigações da CMBH e da Contratada são aquelas estabelecidas na Minuta de Contrato/Contratação por Nota de
Empenho e eventualmente na especificação completa do objeto constante deste Termo de Referência
' Os campos a seguir são de uso interno da CMBH
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Dados da Empresa

Nome fantasia:
CNPJ/CPF:
Endereço:

CEP:
Telefone:

Dados do Objeto

Lote nº Item nº Bem/Serviço Und. Qnt. Marca Preço Unitário Preço Total

1

1 Unidade 6 R$ 0,00

2 Unidade 50 R$ 0,00

2

3 Unidade 5 R$ 0,00

4 Unidade 5 R$ 0,00

5 Unidade 5 R$ 0,00

6 Unidade 5 R$ 0,00

7 Unidade 5 R$ 0,00

8 Unidade 5 R$ 0,00

ATENÇÃO:
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO

Razão social/Nome 
completo:

REPARO HYDRA DUO 1.1/4 ALTA PRESSÃO - 
4686.014 + RETENTOR: 

Diâmetro: 1 ¼”
Volume: 150g

Tipo de material: ligas de cobre (bronze e 
latão), plásticos de engenharia e 

elastômeros

HYDRA-
DECA. 

Modelo: 
HYDRA 

DUO

SIFÃO
Tipo: Horizontal
Corpo: Flexível

Haste: Regulável
Diâmetro de entrada:1 ½”
Diâmetro de saída:40  mm

Cor: branca
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

Aplicação: lavatório e pia

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ÁGUA FRIA D=20 mm: 

Diâmetro: 20  mm
Tipo: Tê

Material: PVC – cloreto de polivinila
Normas Técnicas: NBR 5648 – classe 15

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ÁGUA FRIA D=25 mm: 

Diâmetro: 25  mm
Tipo: Tê 

Material: PVC – cloreto de polivinila –classe 
15

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ÁGUA FRIA D=32 mm: 

Diâmetro: 32  mm
Tipo: Tê

Material: PVC – cloreto de polivinila – 
classe 15

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ÁGUA FRIA D=40 mm: 

Diâmetro: 40  mm
Tipo: Tê

Normas Técnicas: NBR 5648
Material: PVC - cloreto de polivinila – classe 

15
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 

P/ ÁGUA FRIA D=50 mm: 
Diâmetro: 50  mm

Tipo: Tê
Material: PVC - cloreto de polivinila – classe 

15
CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 

P/ ÁGUA FRIA D=60 mm
Diâmetro: 60  mm

Tipo: Tê
Material: PVC - cloreto de polivinila – classe 

15



2

9 Unidade 5 R$ 0,00

10 Unidade 5 R$ 0,00

11 Unidade 5 R$ 0,00

12 Unidade 5 R$ 0,00

3

13 Unidade 15 R$ 0,00

14 Unidade 20 R$ 0,00

15 Unidade 20 R$ 0,00

16 Unidade 20 R$ 0,00

4

17 Unidade 2 R$ 0,00

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ESGOTO D=50 mm: 

Diâmetro: 50  mm
Tipo: Tê

Material: PVC - cloreto de polivinila  -  
classe A

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ESGOTO D=75 mm:

Diâmetro: 75  mm
Material: PVC - cloreto de polivinila

Características adicionais: Esgoto -  classe A

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ESGOTO D=100 mm: 

Diâmetro: 100 mm
Tipo: Tê

Material: PVC - cloreto de polivinila –classe 
A

CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC SOLDÁVEL 
P/ ESGOTO D=40 mm:

Diâmetro: 40  mm
Tipo: Tê

Cor: branco
Tipo de material: PVC - cloreto de polivinila 

–classe A
TORNEIRA BICA MÓVEL PIA DE COZINHA 

PAREDE CROMADA: 
Altura: 24 a 29cm

Diâmetro: ½”
Acabamento superficial: Cromado

Tipo: Bica Móvel
Tipo de material: Liga de cobre e zinco 

(latão), alumínio e plástico de engenharia
Modelo: Bica móvel de parede

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, METÁLICA, CROMADA

ESPECIFICAÇÃO GERAL
Diâmetro: ½ pol

Acabamento Superficial: Cromado
Tipo: Automática
Material: Metal

Características adicionais: Acionamento 
manual, fechamento automático.

TORNEIRA P/ JARDIM, LATÃO, DIÂMETRO 
1/2", DE ALAVANCA: 

Largura: 12 cm 
Altura: 3 cm

Comprimento: 16,5 cm
Diâmetro: ½”

Diâmetro Bico: ¾”
Volume: 200 g

Tipo de material: Latão tipo:giratória com 
alavanca

Características adicionais: adaptador para 
mangueira, acionamento tipo volante, 

aplicação: jardim

TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA, METÁLICA, 
P/ FURO EM BANCADA, CROMADA: 

Largura: 13 a 18 cm
Altura: 20 a 25cm

Diâmetro: ½”
Tipo de material: Metal.  

Características adicionais: Furo em bancada

TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 40 mm, 
Comprimento: 6 m
Diâmetro: 40  mm

Cor: Branco
Tipo de material: PVC

Características adicionais: Aplicação 
ESGOTO – classe A



4

18 Unidade 2 R$ 0,00

19 Unidade 2 R$ 0,00

20 Unidade 6 R$ 0,00

21 Unidade 6 R$ 0,00

22 Unidade 5 R$ 0,00

23 Unidade 5 R$ 0,00

24 Unidade 10 R$ 0,00

25 Unidade 2 R$ 0,00

TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 50 mm, 
Comprimento: 6 m
Diâmetro: 50  mm

Cor: Branco
Tipo de material: PVC

Características adicionais: Aplicação 
ESGOTO – classe A

TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 100 mm
Comprimento: 6 m
Diâmetro: 100  mm

Cor: Branco
Tipo de material: PVC

Características adicionais: Aplicação 
ESGOTO – classe A

TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=20 
mm: 

Comprimento: 6 m
Espessura: 1,5  mm
Diâmetro: 20  mm

Cor: Marrom
Tipo de material: PVC

Características adicionais: comprimento 
bolsa: 32,00  mm, pressão:7,50 kgf/cm² a 

20°C – classe 15
TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=25 

mm: 
Comprimento: 6 m
Espessura: 1,7  mm
Diâmetro: 25  mm

Cor: Marrom
Tipo de material: PVC

Características adicionais: comprimento 
bolsa: 32,00  mm, pressão:7,50 kgf/cm² a 

20°C – classe 15

TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=32 
mm: 

Comprimento: 6 m
Espessura: 2,10  mm

Diâmetro: 32  mm
Cor: Marrom

Tipo de material: PVC
Características adicionais: comprimento 

bolsa: 32,00  mm, pressão:7,50 kgf/cm² a 
20°C – classe 15

TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=40 
mm: 

Comprimento: 6 m
Espessura: 2,40  mm

Diâmetro: 40  mm
Cor: Marrom

Tipo de material: PVC
Características adicionais: comprimento 

bolsa: 40,00  mm, pressão: 7,50 kgf/cm² a 
20°C – classe 15

TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=50 
mm: 

Comprimento: 6 m
Espessura: 3,00  mm

Diâmetro: 50  mm
Cor: Marrom

Tipo de material: PVC
Características adicionais: comprimento 

bolsa: 50,00  mm, pressão:7,50 kgf/cm² a 
20°C - classe 15

TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=60 
mm: 

Comprimento: 6 m
Espessura: 3,30  mm

Diâmetro: 60  mm
Cor: Marrom

Tipo de material: PVC
Características adicionais: comprimento 

bolsa: 60,00  mm, pressão:7,50 kgf/cm² a 
20°C – classe 15



5

26 Unidade 5 R$ 0,00

27 Unidade 5 R$ 0,00

28 Unidade 5 R$ 0,00

29 Unidade 5 R$ 0,00

30 Unidade 5 R$ 0,00

31 Unidade 5 R$ 0,00

32 Unidade 15 R$ 0,00

TOTAL GLOBAL R$ 0,00

Declarações:

A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do Pregão eletrônico nº 42/2022

A validade desta proposta é de 60 dias.     

Local:
Data:    

Representante legal da empresa/Responsável pela proposta

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=20 
mm: 

Altura: 48  mm
Comprimento: 46  mm

Diâmetro: 20  mm
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

– classe 15
Características adicionais: NBR 5648

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=25 
mm: 

Altura: 54,5  mm
Comprimento: 51  mm

Diâmetro: 25  mm
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

– classe 15
Características adicionais: NBR 5648

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=32 
mm: 

Altura: 64  mm
Comprimento: 55  mm

Diâmetro: 32  mm
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

– classe 15
Características adicionais: NBR 5648

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=40 
mm: 

Altura: 79  mm
Comprimento: 58  mm

Diâmetro: 40  mm
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

– classe 15
Características adicionais: NBR 5648

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=50 
mm: 

Altura: 87,5  mm
Comprimento: 68  mm

Diâmetro: 50  mm
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

– classe 15
Características adicionais: NBR 5648

UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=60 
mm: 

Altura: 105  mm
Comprimento: 78  mm

Diâmetro: 60  mm
Tipo de material: PVC – cloreto de polivinila 

– classe 15
Características adicionais: NBR 5648

VÁLVULA METÁLICA P/ LAVATÓRIO SEM 
LADRÃO, D = 1 ¼”: 

Largura: 3,5cm
Diâmetro: 1 ¼”
Cor: Cromado

Peso: 200 g
Tipo de material: Aço Inoxidável

Observações importantes: O item 1 têm exigência de marca. A leitura cuidadosa do ANEXO Termo de referência é 
essencial para a compreensão completa das particularidades desta contratação.

“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente 
para licitar ou contratar com a Administração Pública.”



Anexo - Regras do modo de disputa (Aberto)

1.1 - No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

1.2 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10
(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois)
minutos. 

1.2.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances,
de que trata o subitem 1.2, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários. 

1.2.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma
estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.1 a etapa de lances será
encerrada automaticamente. 

1.2.3 - Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação
automática pelo sistema, nos termos do disposto no subitem
1.2.2, o(a) PREGOEIRO(A) poderá admitir o reinício da etapa de
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

1.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta será definido na "folha de apresentação" do
edital.
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Anexo - Regras para MEs e EPPs

1.1 - Como condição para participação no Pregão, o licitante
assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema
eletrõnico, relativo à declaração de que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n'
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.

1.1.1 - Em relação aos itens exclusivos para participação de
microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's), a
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no
certame. 

1.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação
do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não
ter direito ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar Federal 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte.

1 Disposições Gerais

2 Critério de julgamento das propostas

2.1 - Em relação aos itens ou grupos de itens não exclusivos a
microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's),
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as
licitantes assim qualificadas, procedendo à comparação de seus
valores com os valores da primeira classificada, se esta não se
enquadrar no tratamento diferenciado, assim como das demais
classificadas, quando for o caso.
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2.2 - Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido
apresentada por empresa de maior porte, as propostas de
empresas qualificadas como ME's ou EPP's que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance
de menor preço válido serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.

2.3 - A melhor classificada dentre as ME's ou EPP's, nos termos
do subitem anterior, terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema contados após a comunicação automática para
tanto.

2.3.1 - Caso o licitante qualificado como ME ou EPP melhor
classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocados os demais licitantes assim qualificados que
se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

3 Cota reservada para MEs e EPPs

3.1 - Os itens ou grupo de itens reservados à participação
exclusiva de ME ou EPP como cotas se submetem às regras
previstas neste item, para fins de julgamento da melhor
proposta. 

3.2 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada,
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou,
diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da cota
principal, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
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3.3 - Não havendo vencedor para a cota principal, esta poderá
ser adjudicada ao vencedor da cota reservada, ou, diante de sua
recusa, às licitantes remanescentes da cota reservada, desde que
pratiquem o preço do vencedor da cota reservada. 

3.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota
principal, será considerado o menor preço unitário, dentre as
cotas, para o cálculo do valor final de ambas as cotas. 

3.5 - Nas licitações por Sistema de Registro de Preços ou por
entregas parceladas, será dada prioridade de aquisição aos
produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou
condições do pedido, conforme justificativa do gestor do
contrato.

4 Habilitação

4.1 - As ME's e EPP's deverão anexar no sistema toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que estes apresentem alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

4.1.1 - Ressalva-se do previsto no subitem anterior os
documentos cuja emissão pela internet dependam apenas do
CNPJ da licitante ou que constem no SUCAF ou SICAF, caso em
que serão consultados pelo(a) PREGOEIRO(A).

4.2 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como ME ou
EPP seja declarada vencedora, se atender a todas as demais
exigências do edital.
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4.2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da
regularidade fiscal e trabalhista, entregues por ME ou EPP,
será assegurado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
regularização,  prorrogáveis por igual período, a critério do(a)
PREGOEIRO(A).

4.2.2 - O termo inicial e final para a regularização será
informada pelo(a) pregoeiro(a).

4.2.3 - A comprovação de que trata o subitem 4.2.1 deste
anexo deverá ser feita por documento a ser enviado para o e-
mail cpl@cmbh.mg.gov.br ou entregue na Seção de Apoio a
Licitações (SECAPL).

4.2.4 - O documento deverá ser entregue em cópia a ser
autenticada por meio eletrônico ou pela SECAPL, sem prejuízo
daqueles documentos cuja emissão pela internet dependam
apenas do CNPJ da licitante ou daqueles que possam ser
verificados junto ao SUCAF ou SICAF, casos em que serão
consultados pelo PREGOEIRO(a).

4.3 - Nos itens não exclusivos a ME's e EPP's, em havendo
habilitação, haverá nova verificação pelo(a) PREGOEIRO(A)
através do sistema de eventual ocorrência do empate ficto,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

5 Considerações finais

5.1 - Todas as previsões contidas neste anexo para a MEs e EPPs
se aplicam também aos entes a elas equiparados, nos termos da
legislação vigente.
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5.2 - Serão destinadas à participação exclusiva de ME's e EPP's as
licitações com itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), salvo disposição contrária na "folha
de apresentação" do edital.
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Anexo - Condições de contratação por nota de

empenho

1.1 - A presente contratação possui os preços definidos na
proposta comercial vencedora da CONTRATADA. 

1.2 - O pagamento será efetuado conforme periodicidade
definida no termo de referência, por cobrança bancária em
carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por outro
meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido
formal e justificado da CONTRATADA.

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

1 Pagamento

1.2.1 - O pagamento somente será realizado após a execução
do objeto e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega
efetiva da correspondente nota fiscal (corretamente
preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da
CMBH, observadas as demais disposições constantes do termo
de referência. 

1.2.2 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de
documentos com data de vencimento preestabelecida.

1.3 - A liquidação da despesa somente será feita com
reconhecimento formal pelo gestor da contratação de que a
execução do objeto se deu de forma efetiva e satisfatória e
atendendo a todas as condições contratadas. 

1.4  -  A CMBH não efetuará pagamento antecipado
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

1.4.1 - Excepcionalmente, admitir-se-á o pagamento antecipado
quando houver, concomitantemente, o atendimento dos
seguintes requisitos:

a) Previsão no termo de referência, com justificativa
devidamente fundamentada pela área demandante, que
demonstre a real necessidade e economicidade da medida,
aprovada pela autoridade competentes;

b) Estabelecimento de garantias específicas e suficientes ao
resguardo dos interesses da Administração dos riscos
inerentes à operação.

1.5 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em
inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente com as de natureza fiscal. com destaque, quando
exigíveis, das retenções tributárias.

1.6 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal,
especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá
devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções
necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no
subitem 1.2.1 a partir da data de apresentação da nova nota
fiscal corrigida dos vícios apontados. 

1.7 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo
de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar
na execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de
que tratam a legislação aplicável, tudo dentro dos prazos legais
pertinentes. 
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

1.8 - O pagamento efetuado não implicará, ainda,
reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da
CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas
em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação
a qualquer regra constante das especificações desta contratação.

2 Sanções administrativas

2.1 - Pela inexecução total ou parcial da contratação, poderá a
CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações
legais pertinentes, as seguintes sançoes:

a) advertência;

b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculada sobre o preço total contratado, por ocorrências;

c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total
contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação
contratual ou legal; 

d) multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço
total contratado, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua
rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
 contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do
fato e mediante motivação da autoridade superior, aplicadas;
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e) impedimento de licitar e contratar com a CMBH ou com o
Município de Belo Horizonte, observado o prazo máximo
permitido pela legislação aplicável; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
órgão público; 

g) rescisão contratual, aplicável independentemente de
efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

2.2 - As sanções definidas no subitem 2.1 poderão ser aplicadas
pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a) Advertência: pelo Presidente da CMBH, pelo Diretor ou
equivalente da área gestora da contratação, pelo gestor da
contratação; 

b) Sanções previstas nas letras "b'', "c" e "d'': pelo Presidente
da CMBH, pelo Diretor ou equivalente da área gestora da
contratação;

c) Sanções previstas nas letras "e'', "f" e ''g'': pelo Presidente da
CMBH.

2.3 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pela CMBH e, na insuficiência ou falta
desses, poderão ser descontados da garantia contratual, quando
houver.

2.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos
pagamentos devidos pela CMBH ou, quando houver, ao valor
da garantia contratual, deverá a CONTRATADA pagar a 
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diferença à CMBH no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar de notificação específica para esse fim.

2.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no
subitem anterior, o valor da multa sofrerá correção diária pelo
IPCA-E a partir da data da notificação.

2.4 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as
penalidades definidas nas letras "e", "f" e "g" do subitem 2.1
cumulativamente com a multa cabivel. 

2.5 - As penalidades somente serão aplicadas após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos
prazos previstos em lei.

2.6 - Para os assim indicado fins do subitem 2.1, entende-se por
"preço total contratado" aquele na proposta comercial da
CONTRATADA, aceita pela CMBH.

3 Responsabilidades

3.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a
responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que a
execução do objeto por ela efetivada venha a causar ao
património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros. 

3.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos
devidos para a execução do objeto, devendo remeter à CMBH os
respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo
da obrigação prevista no subitem 3.4.
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3.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao
pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 3.2, a
CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes,
acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

3.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto
da presente contratação. 

3.4 -A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência
da contratação, as condições de qualificação exigidas para a sua
contratação inicial, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia
da documentação respectiva sempre que solicitado por esta
última.

4 Obrigações das partes

4.1 - São obrigações da CMBH:

a) receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no
termo de referências;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade
dos bens ou serviços recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do termo de referência e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições,
falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
CONTRATADA através de comissão/servidor especialmente
designados; 

e) efetuar o pagamento à CONTRATADA no va]or
correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no termo de referência.

4.1.1 - A CMBH não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

4.2 - A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações
constantes no termo de referência e na sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no termo de
referência, apresentando a respectiva nota fiscal na forma
legalmente exigível, na qual deverão constar, naquilo que
couber, as indicações referentes a marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade; 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27
do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal  8.078/1990);

Pr
 o

 c 
u r a d o r i a 

C M B H

Izabella Santos e Nunes CM 552

Procuradora-Geral Adjunta

OAB/MG 154.838



Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo
fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou
defeitos; 

d) comunicar à CMBH, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas anteriores à data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução da
contratação. 
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