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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP/MEI  

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2017 

MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO 

DE PREÇOS 

NÚMERO DA MODALIDADE 036/2017 

O MUNICIPIO DE JACINTO MG torna público, para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e locais indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO – PARA REGISTRO DE 

PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição 

contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto Municipal nº. 007, de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei 

Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação 

correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.. 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 036/2017 

Data da abertura da 

sessão pública 
22/11/2017 

Horário 08h00min horas. 

Credenciamento Das 07h30min às 08h00min do dia 22 de Novembro de 2017. 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação situada na Av. Antônio 

Ferreira Lúcio, 343, 1º Andar, Centro, Jacinto MG. 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL DIDÁTICO, DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO EM GERAL PARA 

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  

1.3 - O Município não se obriga a adquirir os medicamentos constantes deste Registro de Preços, 

podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §4º da Lei 

8.666/93.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017. 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições da legislação vigente. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, à 100% do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo 

órgão não participante. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

4.1.1. A participação nesta licitação é exclusiva à microempresas, empresas de pequeno porte, 

micro empreendedor individual e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 

11.488, de 2007. 

4.1.2. Não havendo o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado o disposto 

nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar, com fulcro no Art. 49 da 123/2006, ampliando a 
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participação às demais empresas presentes. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

d) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

e) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

4.3. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no hall 

de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da Comissão 

Permanente de Licitação no horário de 08 às 17 horas. 

4.4. Como condição prévia à participação neste procedimento, o Pregoeiro poderá consultar o Portal 

da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – 

Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite 

de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo 

diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

4.5. Para as microempresas, empresas de pequeno porte ou micro empreendedor individual, a consulta 

também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 

por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 

referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da 

Lei Complementar n° 123, de 2006. 

4.6. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro 

indeferirá a participação do interessado. 

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento 

de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 

contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
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ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e 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, no caso de 

sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; Alvará de 

funcionamento; 

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial 

e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no 

caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; Alvará de funcionamento 

5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

5.3. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 

Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, 

munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe 

dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante. 

5.4. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 

impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 

durante a sessão. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado no 

preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, 

deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

6.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação – Anexo IV; 

6.1.2. Declaração de microempresas, empresas de pequeno porte ou micro empreendedor 

individual, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o 

caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006 – ANEXO VI; 

6.1.2.1. A licitante microempresas, empresas de pequeno porte ou micro empreendedor individual que 

se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 

2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá 

apresentar a respectiva declaração. 

6.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e 

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 
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seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 

mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 1 (uma) hora 

antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em 

invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017– PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

 

6.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta – ANEXO III, em uma via, 

processada em computador, com identificação do proponente, assinada pelo seu representante legal, 

devidamente identificado pelo nome e CPF, dela constando obrigatoriamente: 

a) Valor unitário, valor total do item; 

b) Marca; 

c) Fabricante ,modelo;  
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d) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal. 

7.6. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 

7.7 - Juntamente com a proposta o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

7.7.1 -  CERTIFICAÇÃO INMETRO (ABNT) E ISO para os produtos que forem exigência. 

7.7.2 – FOLDERS E/OU PROSPECTO DO PRODUTO CONTENDO ESPECIFICAÇÃO, 

MARCA E MODELO. 

7.8 - Os documentos solicitados poderão ser emitidos via Internet, desde que contemplem todas 

as informações constantes no documento original, ou que permitam a identificação do item 

cotado. 

7.9 - Só será conferida a documentação técnica exigida nos itens 7.7.1 e 7.7.2, das empresas que 

forem vencedoras na fase de lances com os menores preços pregoados. As empresas que não 

estiverem com seus documentos de acordo com os itens 7.7.1 e 7.7.2 serão imediatamente 

desclassificadas. 

7.10 – O fornecedor além de apresentar proposta com os requisitos exigidos acima, deverá 

apresentar obrigatoriamente também, a proposta digitalizada em arquivo enviado ao fornecedor 

pelo setor responsável. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

8.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 

valor, para participação na fase de lances. 

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de valores nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os valores 

oferecidos. 
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9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes. 

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

9.2. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 

ordem decrescente de valor. 

9.2.1. O Pregoeiro definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo admissível 

para lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de disciplinar 

previamente o andamento da sessão. 

9.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 

da licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

9.3.1. Caso a melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes ME/EPP/COOP/MEI participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o 

estabelecido no subitem anterior. 

9.4. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da 

Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

9.5. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

9.6. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

9.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado. 

10. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta classificada 

em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo 

Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – 

Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das 

ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
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ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de 

atividade no exercício considerado. 

10.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 

percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 

123, de 2006. 

10.2.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, 

§§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de 

desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.  

10.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente, imediatamente, documento contendo as 

características dos produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, dentre outros, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

10.3.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o Pregoeiro 

exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 

proposta, no local a ser indicado dentro de 2 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

10.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de ata e comunicado aos licitantes. 

10.3.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

10.3.4. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subseqüente, haverá 

nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.3.5. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 

classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, 

observado o valor da proposta vencedora. 

10.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao Edital. 

10.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido valor melhor. 

10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
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validade e eficácia para fins de classificação. 

10.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação, na forma determinada neste Edital. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

11.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

11.4. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 

técnica. 

11.5. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 

o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores. 

11.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
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do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e) No caso de 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 nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

11.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

11.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa relativos aos Tributos Federais e a Divida 

Ativa da União e regularidade relativa à Seguridade Social, conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN DE 02/10/2014. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

11.6.3 - Qualificação Econômica- Financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei 

nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 – ANEXO VI. 

11.6.4. Caso o licitante tenha apresentado os documentos apresentados durante o credenciamento, não 

será obrigatório a apresentação dos mesmos junto à documentação de habilitação. 

11.6.5 - As declarações, deverão ser devidamente assinadas pelo sócio-proprietário da empresa, ou seu 

representante legal, desde que seja anexada a procuração pública ou particular com firma reconhecida 

por tabelião, com poderes específicos para o fim. (modelo Anexo II).  
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11.6.6 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação deste Pregão, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que essa apresente alguma restrição.  

11.6.7 – Os licitantes que se declararem microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, não poderão ser inabilitados em razão de 

irregularidades quanto às certidões de regularidade fiscais apresentadas.  

11.6.7.1 – Havendo alguma irregularidade nas certidões de regularidade fiscais das microempresas e 

empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da PREGOEIRA, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, observado o item anterior.  

11.6.7.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.6.7.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado a PREGOEIRA convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.  

11.7 – Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em 

conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. 

Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 

43 da Lei 8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa 

licitante, estas serão inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública, conforme item 16. 

11.8 - Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante que 

se habilita para o certame: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz b) se a licitante for 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial c) serão dispensados da filial aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz.  

11.9 - Os documentos emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos sites das fontes 

emissoras.  

11.10. Se por razões alheias à vontade da CPL houver impossibilidade em realizar a consulta disposta 

no subitem anterior, será lavrada a ata e suspensa a sessão.  

11.11. Ocorrendo situação acima exposta, na própria Ata será marcada a nova sessão, ficando 

dispensado aviso na imprensa oficial ou qualquer outro meio de comunicação.  

11.12 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

12. DOS RECURSOS 
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12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo 

de trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, mediante registro em 

ata. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) 

assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
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14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

lote(s), as respectivas quantidades, valores registrados e demais condições. 

14.5. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata 

de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a 

negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar 

a Ata. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses do contrato, 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

de seu recebimento.  

15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

15.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

realizará consulta ao Cadastro Municipal de Fornecedores, cujo resultado será anexado aos autos do 

processo. 

15.6. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação 

e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 

16. DO PREÇO 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 
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às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

19.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada. 

19.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

19.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

19.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

19.6. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

19.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

19.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

19.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro 

Municipal de Fornecedores.   

19.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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19.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

19.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

   

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

a) não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, 

não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro 

de preços; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) cometer fraude fiscal; 

g) comportar-se de modo inidôneo. 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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20.3. O licitante/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 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no CADASTRO 

MUNICIPAL DE FORNECEDORES, pelo prazo de até cinco anos; 

c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

Cadastro Municipal de Fornecedores. 

20.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação deverá ser protocolada em prazo exigido pelo edital na Sede do Município – Setor 

de Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

21.4. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet: licitacaojacinto1@gmail.com. 

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.4. As normas disciplinadoras da 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. 

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 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 

Administração. 

22.7. 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. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º 

Andar, Centro, MUNICIPIO DE JACINTO MG, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

c) ANEXO III – Termo de Minuta Proposta; 

d) ANEXO IV – Minuta de Procuração Particular; 

e) ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 

f) ANEXO VI – Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei nº. 9.854/99); 

g) ANEXO VII - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa 

enquadrada no art. 34, da Lei 11.488/2007; 

h) ANEXO VIII – Termo de Adesão de Carona; 

i) ANEXO IX – Minuta de Termo de Contrato. 
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Jacinto MG, 01 de Novembro  de 2017. 

 

Mirlene Batista Rodrigues 

Pregoeira Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DIDÁTICO,  DE EXPEDIENTE E 

DE CONSUMO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas prévias no valor de R$ 

593.142,37 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS 

E TRINTA E SETE CENTAVOS), estabelecidas neste instrumento: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
ÁBACO EM MADEIRA 
ábaco em madeira com 05 colunas 7x30cm c/ 50 peças 

JG 5 

2 

AGENDA EXECUTIVA PERMANENTE 
agenda executiva permanente visão diária, folhas de dados 
pessoais, certificado fsc, planejamento mensal indice telefonico, 
folha com calendário, capa dura, personalizada (logo do municipio), 
numero de folhas 176 – formato/tamanho 135x192 mm.  

UN 100 

3 
ALFABETO MOVEL RECORTADO COM 93 PEÇAS EM MADEIRA 
alfabeto movel recortado com 93 peças em madeira 

JG 5 

4 
ALFABETO SILABICO DE MADRIA 50X35X3CM 
alfabeto silabico de madria 50x35x3cm 

JG 5 

5 
ALFINETE EM AÇO 
alfinete em aço niquelado com cabeça para costura tam 20x50. cx 
c/ 50 und 

CX 70 

6 
ALFINETE EM AÇO Nº1 
alfinete em aço nº1 – med. 2,5 cm de comprimento- niquelado; do 
tipo segurança; cx c 50 unid 

CX 70 

7 
ALFINETE PARA MAPA Nº 1, 
alfinete para mapa nº 1, em aço niquelado com cab. plastico 5 mm, 
cores sortidas. cx c/ 50 und 

CX 50 

8 

ALGODÃO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
hidrofilo em bolas pacote 100 gramas - bolas de algodão apolo, são 
compostas por fibras naturais, 100% puro algodão hidrófilo que 
asseguram a maciez e alto poder de absorção de líquidos aquosos 
e gordurosos. seu formato facilita a higienização e assepsia da 
pele, remoção de maquiagem, esmalte e higiene do bebê. 

PCT 300 

9 

ALMOFADA P CARIMBO  COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
com tampa plastica nº 03 almofada para carimbos, recarregável com 
tinta tc. disponível nas cores preto - nas dimensões aprox. 6,7 
x11,00 cm und 

UN 10 
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10 

APAGADOR P QUADRO BRANCO COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
corpo em plástico de alta resistência cor azul, superfície interna em 
espuma e base em feltro  apagador com base de plástico reforçado.  
feltro super macio e resistente.   refil substituível. 

UN 20 

11 
APONTADOR DE METAL COM AS MINIMAS ARACTERISTICAS 
1 furo. cor prata - caixa com 24 unidades. 

CX 100 

12 
AVENTAL INFANTIL UNISSEX 
personalizado e com plástico siliconizado.  cores e estampas podem 
variar conforme a preferência tam. p e g 

UN 200 

13 
BALÃO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
em latex, pacte contém 50 unidades. tamanho n° 06” 
aproximadamente (15,24 cm inflado). – cor variadas.  

PCT 1.000,00 

14 
BALÃO EM METALIZADO,  LISO 
balão em metalizado,  liso, cores lisas. dimensões: 25cm de diâmetro 
(inflado) - tamanho: n° 9 - embalagem com 50 unidades.  

PCT 1.000,00 

15 
BALÃO METALIZADO, Nº 11 
balão metalizado, nº 11 - material: látex, diâmetro inflado: até 34cm - 
volume: até 22l – quant.: 20 unidades – cores variadas 

PCT 500 

16 
BAMBOLE COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
com guizo 60 cm, mangueira plastica c/5 guizos metalicos - tamanho 
60 x 60 x 1 cm em pvc com 5 guizos metálico em seu interior 

UN 150 

17 

BANDEIRA DO BRASIL “OFICIAL” 
fabricada em tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 gr/m2. 
com bordado aplicado dupla face. costura com linha resistente em 
ponto cerrado dois fios uniformes. conforme normas abnt nbr 16287 
– tamanho tamanho: 1,35 x 1,93. 

UN 2 

18 

BANDEIRA OFICIAL  DO ESTADO DE  MINAS GERAIS 
bandeiras confeccionadas conforme as normas abnt nbr 
16286:2014 e abnt nbr 16287:2014 em tecido 100% poliéster, com 
fio de alta resistência. para uso interno ou externo. estampada em 
processo stampo digital de alta resolução, com cores vibrantes e 
duráveis. tarja na cor branca e ilhoses em latão cromado. para 
tamanhos a partir de tamanho: 1,35 x 1,93. 

UN 2 

19 
BANDEIROLA JUNINA PLÁSTICA 
kit com 200 metros – 20 pacotes com 10 metros cada pacote.tam. 
único 

KT 1.000,00 

20 

BARBANTE DE ALGODÃO C 4 FIOS 
barbante de algodão c 4 fios – composição: 85% de algodão e 15% 
de outras fibras  
agulha para crochê ideal: 3,5mm -  agulha para tricô ideal: 4,5mm 
cores variadas 

RL 150 

21 
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS 
barbante de algodão 8 fios 100 % algodão c/305 mts – branco  

RL 100 
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22 

BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE COLA QUENTE GROSSO 
TRANSPARENTE CRISTAL – KILO 
bastão de cola quente em silicone cola quente grosso transparente 
cristal – kilo - adesivo termoplástico elaborado à base de resinas 
sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas 
aplicações.  
ideal para:  papel, plástico, madeira, cerâmica,  alguns - metais - 
dimensões: 
refil com aproximadamente 30 cm de comprimento - espessura de 
1/2 polegadas  

KG 100 

23 

BATERIA DE LITIO 3V 
bateria de litio 3v - tecnologia: lithium 
-tensão: 3v 
- corrente: 210mah 
- tipo: moeda 
dimensões: 
- diâmetro: 20mm 
- espessura: 3.2mm 

UN 300 

24 

BIG GIZ DE CERA TRIANGULAR – CX C / 12 UND 
big giz de cera triangular – cx c / 12 und – dimensoes 13x11x1cm, 
peso 0,11kg, composição do produto: ceras, cargas minerais inertes 
e pigmentos. 

CX 300 

25 

BINGO DO ALFABETO - JOGO 
bingo do alfabeto - jogo contendo 30 tabuleiros em mdf, impressos 
em policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500 marcadores coloridos 
em eva, 26 letras de fôrma maiúscula (50x50x6mm) e 01 sacola  

JG 5 

26 

BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 51X76MM – PAPEL OFFISET – 
CORES DIVERSAS – 250 GRAMAS 
bloco auto adesivo post-it 51x76mm – papel offiset – cores diversas 
– 250 gramas 

BL 50 

27 

BLOCO LOGICO 
bloco logico  composição: 48 peças em madeira colorida.tamanho 
das peças com base de 7cm. acondicionado em caixa de madeira 
medindo 26x21x6cm 

JG 5 

28 
BOBINA 79 MM, 30 METROS, PARA MAQUINA MANCHESTER: 
bobina 79 mm, 30 metros, para maquina manchester 

UN 50 

29 
BOBINA PAPEL DE PAPEL ECO KRAFT 1,20CM - 25KG. 
bobina papel de papel eco kraft 1,20cm - 25kg. 

RL 150 

30 
BOBINA TÉRMICA PARA FAX 216MM X 25M – CX C/ 20 UND – 
GARANTIA 90 DIAS 
bobina térmica para fax 216mm x 25m – cx c/ 20 und – garantia 90 dias 

CX 10 

31 

BOBINA TÉRMICA PARA FAX 216MMX30MM – CX C/ 20 UND – 
GARANTIA 90 DIAS 
bobina térmica para fax 216mmx30mm – cx c/ 20 und – garantia 90 
dias 

CX 10 
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32 

BOLA DE BASQUETE OFICIAL 
complemento matrizada com as minimas caracteristicas: borracha- 
circunferência: 75 - 78 cm- peso: 600 - 650g- câmera airbility (feita 
com borracha butílica, possui sistema de balanceamento, com ótima 
resistência à retenção de ar. a válvula é composta de borracha 
natural e sintética. o miolo é autolubri cado, removível e não 
envelhece. além disso, a vedação é altamente resistente a 
diferentes condições climáticas e deformações mecânicas.)- miolo 
slip system removível e lubrificado - calibrada -  indicado para: dia a 
dia – apropriada para quadras externas – genero: unissex - origem:  
nacional – garantia – 3 meses 

UN 10 

33 

BOLA DE FUTSAL – CARACTERISTICAS MINIMAS 
matrizada - oficial -gênero:  unissex indicado para: jogo - tipo: futsal 
- composição: pvc e câmera de latéx - personalização: não permite 
personalização garantia do fabricante: garantia contra defeito de 
fabricação. três meses, mediante apresentação de nota fiscal. 
origem:  nacional 

UN 10 

34 

BOLA DE VINIL DENTE DE LEITE BRANCA E PRETA 
bola de vinil dente de leite branca e preta kit com 10 unidades - 
diâmetro da bola: 20 centímetros.  
peso: 60 gramas 

KIT 20 

35 

BOLA DE VOLEI DE QUADRA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
menor absorção de água- grande resistência- durabilidade- ultra 
fusion (sem costura, 100% esférica)- 18 gomos- circunferência: 65 
- 67 cm- peso: 260 - 280g- câmera airbility (feita com borracha 
butílica, possui sistema de balanceamento, com ótima resistência à 
retenção de ar. a válvula é composta de borracha natural e 
sintética. o miolo é auto lubricado, removível e não envelhece. além 
disso, a vedação é altamente resistente a diferentes condições 
climáticas e deformações mecânicas.)- miolo slip system removível e 
lubrificado – calibrada - garantia do fornecedor: contra defeito de 
fabricação. indicado para: jogo - origem:  nacional 

UN 10 

36 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
tamanho e peso oficiai de alta resistência. costurada a mão. bico de 
silicone substituível. prevenção a água. a bola possui tamanho e 
peso oficiais para prática de futebol de campo. é fabricada em pvc. 
- oficial - gênero:  unissex - indicado para: jogo - tipo: campo - 
composição: pvc verniz e câmera de látex personalização: não 
permite personalização - garantia do fabricante: garantia contra 
defeito de fabricação. três meses, mediante apresentação de nota 
fiscal- origem:  nacional 

UN 10 

37 

BOLA FUTEBOL SOCIETY – COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
gênero:  unissex - indicado para: jogo - tipo: society - composição: 
tpu - peso do produto: 420-435 g - costura: com costura - 
circunferência: 66.5-67.5 cm – calibrada - garantia do fabricante: 
contra defeito de fabricação 

UN 10 

38 

BOMBA PARA ENCHER BOLA; 
especificação minima:válvula: presta e americana com cabeça dupla 
inteligente . cabo: em alumínio reforçado . psi máximo: 120 . 
manômetro: sim . dois estágios: botão na parte inferior para alta 
pressão, facilitando o enchimento de alguns pneus  

UN 10 

39 
BORRACHA ESCOLAR COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS borracha 
escolar com as minimas caracteristicas:  ponteira p/ lapis -  
branca. pote com 100 unid  

CX 50 
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40 

BORRACHA ESCOLAR COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS; 
borracha escolar com as minimas caracteristicas: retangular - macia 
e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para 
qualquer graduação de grafite.   apaga lápis e lapiseira. 
dimensões/peso:  produto sem embalagem:3,3 x 2,3 x 0,08cm -  
10/15gr – cx com 40 unid - portaria inmetro nº 333/2012: segurança, 
compulsório, registro 001674/2012, innac0061, inmetro 

CX 60 

41 
CADERNO UNIVERSITÁRIO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS: TIPO 
BROCHURRÃO, 1 MATERIA, CAPA MOLE,96 FOLHAS, 200X275 MM CX COM 
10 UNID 

CX 150 

42 

CADERNO DE CARTOGRAFIA OU DESENHO C/SEDA – FORMATO 
200 MM X 275 MM – 96 FOLHAS 
caderno de cartografia ou desenho c/seda – formato 200 mm x 275 
mm – 96 folhas 

UN 100 

43 
CADERNO PEQUENO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
tipo brochura,  costurado - capa dura – 1 materia - 100 folhas – pcte 
c/ 10 und 

PCT 100 

44 
CADERNO UNIVERSITÁRIO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
capa dura, aramado,  200 folhas, cores variadas, 10 materias - 
formato: 200 x 275mm- caixa com 10 und.  

CX 100 

45 

CADERNO UNIVERSITÁRIO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS: 
TIPO BROCHURÃO 
tipo brochurão, 1 materia - capa dura costurado 96fls - 200x275mm. 
pct c/ 10 und 

PCT 100 

46 
CAIXA CORRESPONDENCIA MADEIRA ARQUIVO C/ 05 GAVETAS 
MDF 
caixa correspondencia madeira arquivo c/ 05 gavetas mdf 

UN 50 

47 

CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA THE BEST BOX AZUL 
(PEQUENA) – COM PEGADORES, NAS DIMENSÕES  355X255X180 
caixa organizadora polionda the best box azul (pequena) – com 
pegadores, nas dimensões  355x255x180 mm 

UN 50 

48 

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO MATERIAL EM POLIPROPILENO 
CORRUGADO SUPER RESISTENTE - MEDINDO 250 X 130 X 
caixa para arquivo morto material em polipropileno corrugado super 
resistente - medindo 250 x 130 x 350mm. na cor azul 

UN 300 

49 

CALCULADORA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
de mesa, material plastico, nas cores preta e cinza, 12 digitos, 
seleção modo alg (algebrico), funçoes basicas de calculo (+-x/%, 
tecla voltar, tecl um), desligamento automatico, recursos 
matematicos calculos de mark up. numero de pilhas/baterias 1.5v, 
peso do produto 185 gramas, largura 12,9 cm, altura 33,2 cm, 
profundidade 175,5 cm, garantia de 01 ano; visor amplo para 
facilidade de leitura dos dados, bateria dupla com alimentação (solar 
e bateria),  teclado com memoria – leitura das teclas com 
armazenamento em buffer, de forma que nada é perdido em uma 
sequencia rapido de entrada de dados. 

UN 100 
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50 

CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
1.00mm – cristal – corpo hexagonal , transparente para visualização 
da tinta, tinta de alta qualidade, durabilidade da escrita até 2 km. 
especificação: ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm, tampa e 
plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com 
padrão isso, bola de tungstênio, esfera perfeita e resistente. nas 
cores: azul ou vermelha – cx c/ 50 unidades. 

CX 50 

51 
CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS: 
CRISTAL , PONTA ULTRA FINA 

CX 50 

52 
CANETA HIDROCOR – PCT C/ 12 UNIDADES - PESO 145 GRAMAS. 
ALTURA 12,5 
caneta hidrocor – pct c/ 12 unidades - peso 145 gramas. altura 12,5 

PCT 400 

53 
CANETA HIDROGRAFICA MIRIM 
caneta hidrografica mirim, tinta a base de água, tampa anti 
asfixiante, tampa fixada c/ segurança – cx c/ 12 cores. 

CX 400 

54 

CANETA MARCADORA DE TEXTO, FLUORESCENTE 
cores sortidas c ponta chanfrada de poliester, tinta a base de 
corantes e água, secagem rapida, não toxica, peso 0,200, tamanho 
único, garantia de 2 meses. embalagem com 12 unidades – 
comprimento 06 cm, largura 6 cm, altura da embalagem 14 cm – 
nacional. 

CX 50 

55 

CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY RETRO PRETA CDRETRO 
caneta p/cd/ dvd/blu-ray retro preta cdretro -  tinta permanente em 
diversas superfícies:papel, plástico, vidro, metal e madeira -  caixa 
com 12 canetas 

CX 20 

56 
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PP CRISTAL COURO FRENTE | 
100 UNIDADES. 
capa para encadernação a4 pp cristal couro frente | 100 unidades. 

PCT 50 

57 

CARTOLINA 180G FORMATO 500MM X 660MM, EM CORES 
VARIADAS – PCT C 100 FOLHAS 
cartolina 180g formato 500mm x 660mm, em cores variadas – pct c 
100 folhas 

PCT 100 

58 
CIRCULO FRACIONARIO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS 
material: borracha / madeira – nº de peças: 10 – 44x35x20 mm. 
embalagem: cartonada – 206x161x32 mm. faixa etária 05 anos 

JG 20 

59 
CLIPS GALVANIZADO N.2 CAIXA 732 UNID 
clips galvanizado n.2 caixa 732 unid 

CX 50 

60 
CLIPS NR 4.0 GALVANIZADO. CX C/ 500 UND 
clips nr 4.0 galvanizado. cx c/ 500 und 

CX 50 

61 

CLIPS NR 8.0  EM AÇO GALVANIZADO CROMADO, DIM. 25X25, P 
PAPEL. CX C 180 UND 
clips nr 8.0  em aço galvanizado cromado, dim. 25x25, p papel. cx c 
180 und 

CX 50 
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62 

COLA BASTÃO DE 40 GR – PACOTE COM 05 UNID 
especificações minima:  cola papel, cartolina, fotos e similares;   
permite uma colagem limpa sem desperdícios;   não enruga o papel 
devido ao sistema de bastão;   tampa hermética que evita o 
ressecamento;   não tóxico, seguro para crianças.  

CX 30 

63 

COLA BRANCA COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
110 gramas, lavavel, formula a bas e de água, e pva, acabamento 
transparente e flexivel, 100% lavavel, bico contra entupimento e 
vazamento, ideal para colar cartolinas, papeis em geral, madeira, 
biscuit, tecidos e cortiças. não toxica. caixa com 12 unidades. 
regulamentada pela conforme portaria inmetro nº 333/2012: 
segurança, compulsório, registro 70442396/2014, ifbq0003, inmetro 

CX 300 

64 

COLA COLORIDA 23 GR NÃO TOXICA, COLA COLORIDA PARA 
TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANAIS. 
perfeito para dar acabamentos, colorir desenhos e fazer contornos. 
cores se misturam entre si, fazendo com que as crianças aprendem 
o conceito de cores primárias e secundárias.composição: pva e 
tinta atóxica 
conteúdo: 6 frascos de 23g cada – embalagem com 6 cores 
variadas 

CX 200 

65 

COLA GLITTER, ATOXICA PARA TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANAIS 
ideal para atividades de desenvolvimento artístico. possui um 
exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada 
também com esponja ou pincel, para fazer colagens, relevos 
coloridos, decorar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. a 
cola glitter não é tóxica e possui brilho intenso. 
cola lavável. 
dimensões do produto: 
altura: 11,5cm 
largura: 3,5cm 
profundidade: 1,5cm 
35 gramas – caixa com 12 unid. cores sortidas 

CX 200 

66 

COLA LIQUIDA BRANCA COM AS MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
1 kg - adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor 
característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma 
película transparente, plastificada, de alta resistência ao 
descolamento – aplicável em madeiras, laminados plásticos, papel, 
papelão e materiais porosos em geral. conforme portaria inmetro nº 
333/2012:segurança, compulsório, registro 705193952014, 
ifbq0003, inmetro 

UN 200 

67 

CONJUNTO PEDAGOGICO CONTENDO 
01 jogo de dominó e cx em madeira – subtração - faixa etária 
recomendada: à partir de 5 anos  
dimensões do produto: 17x10x5 cm  
dimensões do produto com embalagem: 19x12x7 cm 
peso aproximado do produto: 400g  
itens inclusos 28 peças  
composição / material: madeira  
embalagem: madeira – 1 jogo de dominó pedagógico multuplicação – 
faixa etária de 04 anos -composição: 28 peças em madeira 
-dimensões: a 13 cm x p 6 cm x l 13 cm -1 dominó ilustrado de 28 
peças – 1 joto de dominó pedagogico de divisão faixa etária de 04 
anos -composição: 28 peças em madeira -dimensões: a 13 cm x p 6 
cm x l 13 cm -1 dominó ilustrado de 28 peças -  

CJ 10 

68 
CONTACT TRANSPARENTE 45CMX2M 
laminado de pvc auto-adesivo, protegido no verso, por papel 
siliconado - aplicável na maioria das superfícies – rolo 

RL 150 

69 
CORRETIVO LIQUIDO COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
corretivo liquido com as minimas caracteristicas: (error ex) , 18 ml, 
caixa com 12 und 

CX 50 
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70 

DIARIO DO PROFESSOR- CARACTERISTICAS MINIMAS 
formato: 23,6 x 31 cm 
- 8 folhas 
- papel: branco 85 g 
- impressão: offset 
- uso bimestral 

UN 100 

71 
DICIONARIO COM A NOVA ORTOGRAFIA 
origem nacional – ultima edição – capa dura – altura 28,00 –largura 
21,00 – comprimento 0,80 cm – peso 3,26 kg numero de pgs 2272 

UN 30 

72 
ELASTICO ESPECIAL AMARELO Nº 18. PCTE C/ 100 GR – PCTE COM 
1100 UND 
elastico especial amarelo nº 18. pcte c/ 100 gr – pcte com 1100 und 

PCT 30 

73 
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO PVC 12 COM 100 UND 
espiral para encadernação preto pvc 12 com 100 und 

PCT 50 

74 

ESTILETE EMBORRACHADO 18 
material corpo injetado + lâmina em aço carbono temperado- 
conteúdo da embalagem - 1 estilete emborrachado – garantia contra 
defeito de fabricação 

UN 50 

75 
EXTRATOR DE GRAMPO MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
em metal tipo piranha,  revestido com plástico. remove grampos nº 
10, 24/6 e 26/6 – reforçado – caixa c/12 unid 

CX 50 

76 

FICHÁRIO EM BASE METÁLICA GRAFITE / TAMPA FUMÊ 4X6- 
TAMPA EM POLIESTIRENO, FIXADA COM REBITE EM AÇO. 
fichário em base metálica grafite / tampa fumê 4x6- tampa em 
poliestireno, fixada com rebite em aço. dimensões 182x240x124 

UN 30 

77 

FITA ADESIVA 12X10 - TRANSPARENTE 
composta em filme de polipropileno bi-orientado (boopp) e adesivo 
acrilico a base de água – dimensões 1,20 cm x10m- pacote com 10 
peças 

PCT 100 

78 

FANTOCHE DE ALFABETIZAÇÃO 26 PÇS. 
excelente recurso para a sala de aula na fase inicial da 
alfabetização. material: feltro c/ transfer puff - nº de peças: 26 - 
300x260 mm (cada). embalagem: plástica. faixa etária: 5 anos 

KT 5 

79 

FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO BI-ORIENTADO 
coberto com adesivo acrilico á base de água de ambos os lados - 
antiaderente - medindo 12mmx30m – ideal para fixação de cartazes 
– enfeites – arranjos – montagens em geral – decorações – pacote 
contendo 6 und 

PCT 6 

80 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 100 M 
fechamento de caixas de papelão, promoções, identificação, 
empacotamento, emendas e reforço.filme de polipropileno 
bi-orientado impresso por sistema de flexografia, coberto com 
adesivo acrílico. pacote com 4 unid 

PCT 100 
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81 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO: 18MMX50M 
indicada para fechamento de caixa de papelão, empacotamento, 
identificação, emendas e reforços – composta de filme de 
polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrilico – pcte 
contendo 7 unid 

PCT 100 

82 
FITA CREPE – MEDINDO 24MM X 50 M 
composta por papel crepado tratado e adesivo a base de resina e 
borracha. pacte com 02 und 

PCT 100 

83 

FITA COLORIDO MEDINDO 10M X 12MM 
constituídas de um dorso de filme de polipropileno biorientado (bopp) 
impresso, especialmente tratado, coma finalidade de proporcionar 
um fácil desenrolamento. material escolar – cores variadas – pacte 
com 10 rolos 

PCT 50 

84 
FOLHAS DE EVA EMBORRACHADO SEM GLITER, 40X60 
med. 10 mm – folha a2 –und – varias cores – pacte com 10 und 

PCT 200 

85 
FOLHAS EVA DECORADA (ESTAMPADA) 
medindo - folha 60x40 cm. espessura 1,8 a 2 mm- pcte com 10 und 

PCT 200 

86 

GIZ DE CERA 15 CORES GIZÃO 
com selo e registro do inmetro, no formato jumbo , cores vivas e 
vibrantes, formula resitente á queda, estojo exclusivo que garante 
maior proteção – 15 cores 

CX 200 

87 

GIZ ESCOLAR BRANCO 
produto não toxico –antiarlergico – com pelicula plastica que não 
suja as mãos – não solta pó – mais resistente – embalabem com 50 
bastões  

CX 15 

88 
GLITER ESCOLAR FRASCO 3 GRS C/12 CORES SORTIDAS 
gliter escolar frasco 3 grs c/12 cores sortidas 

EB 100 

89 
GLITTER PVC CORES VARIADAS SACO 500G 
glitter pvc cores variadas saco 500g 

PCT 100 

90 

GRAMPEADOR PROFISSIONAL 200 FOLHAS 
capacidade para grampear de 30 á 200 fls gramatura 75g/m2. 
comporta até 100 grampos de 23/6 – dimensões 30x9,1x23,5 cm – corpo de 
metal resistente 

UN 10 

91 

GRAMPEADOR TIPO ALICATE MÉDIO EM METAL PARA GRAMPOS 
24/6 E 26/6. DESIGN MODERNO 
com toque suave proporcionando maior conforto. base de 
fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e 
aberto), em aço, com acabamento niquelado. mola resistente com 
retração automática. capacidade para até 105 grampos. grampeia 
até 20 folhas sulfite de 75g/m². medidas: 172x70x30mm. 

UN 50 

92 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR – 23/6 GALVANIZADO 
material de alto resistencia e durabilidade – produto atoxico 100% 
reciclavel – embalagem 5000 und. 

CX 100 
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93 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR – 24/6 GALVANIZADO 
material de alto resistencia e durabilidade – produto atoxico 100% 
reciclavel – embalagem 5000 und. 

CX 100 

94 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR – 26/6 GALVANIZADO CAIX 
material de alto resistencia e durabilidade – produto atoxico 100% 
reciclavel – embalagem 5000 und. 

CX 100 

95 
JOGO DE DAMA GRANDE  - 40 PEÇAS MADEIRA DOBRÁVEL 
29X29. 
jogo de dama grande  - 40 peças madeira dobrável 29x29. 

JG 15 

96 

JOGO DE XADREZ SUPER SPECIAL PEÇAS E TABULEIRO 
MARCHETADO - COM A BASE ACABADO COM FELTRO, MACIÇO, C 
rei com 9,0 cm de altura e 3,8 cm de base 
- rainha com 7,6 cm de altura e 3,8 cm de base 
- bispo com 6,4 cm de altura e 3,0 cm de base 
- cavalo com 5,5 cm de altura e 3,2 cm de base 
- torre com 5,1 cm de altura e 3,2 cm de base 
- peão com 4,5 cm de altura e 2,7 cm de base 
tabuleiro marchetado, confeccionado em lâminas de madeira imbuia 
(escura) e amapá (clara) com casas de 5,0 cm com borda em 
imbuia. 
dimensão do tabuleiro - 43 cm x 43 cm. 

JG 15 

97 

JOGOS DE MEMORIA INFANTIL EDUCATIVO MINIMO DE 30 PEÇAS  - 
FAIXA ETÁRIA APARTIR DE 3 ANOS . 
jogos de memoria infantil educativo minimo de 30 peças  - faixa 
etária apartir de 3 anos . 

JG 30 

98 

KIT 1 ENCADERNADORA ESPIRAMATIC + 100 CAPAS + 100 
ESPIRAIS 
especificção tecnica minima: dimensão da maquina: cxlxa: 
43,7x37,3x18,7cm – area de trabalho 39,2x25,7cm, extensão de 
perfuração 36 cm, quant. de furos 60 – capacidade de folhas 20 
folhas – peso liquido 11,350 kg, ajuste 2 até 8 mm. cor cinza, papel 
a4 / oficio – garantia de 12 meses 

KIT 5 

99 
KIT DE FANTOCHE PROFISSÕES COMPOSTO POR 6 PERSONAGENS 
confeccionado em feltro de 1ª qualidade. dimensões do produto 
30x30x3cm, peso aprox. 230 gr. garantia do fabricante 

KIT 5 

100 

KIT DE FANTOCHES PERSONALIZADAS - CONFECCIONADOS EM 
FELTRO E E.V.A 
composto por 07 personagens caracterizados. medindo entre: 33 a 
42 cm de altura. 

KIT 5 

101 

LÁPIS BORRACHA 
composição ecolapis e borracha, corpo amarelo, dimensão: altura 
17,5 cm, largura 7,00 mm, profundidade 7,00 mm, peso 10,00 
gramas – caixa c 12 und 

CX 50 

102 

LÁPIS DE COR 12 CORES COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
ecolápis aquarelável -12 cores mais vivas, formato triangular com 
exclusivas esferas anti-deslizantes que dão maior firmeza para 
pintar e formato triangular – dimensoes axlxp: 9x17x5 cm, peso 0,250 kg, 
garantia 90 dias  contra de feito do fabricante – selo vira 
aquarela, antideslizante e selo ponta max resistente, cx c/ 12 und 

CX 200 
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103 
LÁPIS PRETO DE ESCREVER COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS 
hexagonal – hb nº 02 – grip e grafite ultra resistente, não quebra 
com facilidade. com selo inmetro. não lasca. cx c/72 und 

CX 100 

104 

LAPISEIRA PRETA 0,7MM 
escrita macia e firme, detalhes do corpo plastico metalizado, possui 
grip e grafite 0,7mm , borracha, dimensão: (axlxp) 2,1x6,7x7cm- 
peso 140gr caixa com 12 und 

CX 10 

105 

LIVRO DE ATA C/ MARGEM PRETO- COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
capa dura - c/ 200 folhas – papel offset, folhas numeradas, produto 
certificado fsc- gramatura 56 g/m² - formato 205x300mm capa dura 

UN 50 

106 
LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS – CAPA DURA. 
livro de ponto 1/4 160fls – capa dura. 

UN 50 

107 

MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO POST IT 15X45 MM – 
CORES DIVERSAS – OFFISET – 500 GR - 
marcador de pagina autoadesivo post it 15x45 mm – cores diversas 
– offiset – 500 gr -  

BL 50 

108 

MASSA P/MODELAR 160G CX C/12 CORES- NÃO TOXICA – NÃO 
ENDURECE. COM SELO INMETRO 
massa p/modelar 160g cx c/12 cores- não toxica – não endurece. 
com selo inmetro 

CX 400 

109 

MINI DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA; NOVA ORTOGRAFIA 
conténdo: mais de 30.000 verbetes; novos verbetes, locuções e 
exemplos; novos vocábulos de diversas áreas do conhecimento e 
de níveis e registros diferentes; revisado conforme a nova 
ortografia; indicação das 3.000 palavras mais frequentes na língua 
escrita contemporânea, contadas e selecionadas num acervo de 
mais de 5 milhões de ocorrências; projeto gráfico mais atual e 
atraente; dedeiras internas e externas (novidade no brasil!) que 
facilitam a consulta; etimologia das palavras; quadro morfossintático 
dos principais sufixos da língua, que auxilia na compreensão da 
formação das palavras e das possíveis funções que possam ter; 
separação silábica; informações gramaticais; plurais irregulares; 
palavras derivadas; resumo gramatical; tabela de grupos indígenas 
no brasil; tabelas de conjugação verbal; tabela de países com suas 
respectivas capitais, seus adjetivos pátrios e suas moedas; 
minienciclopedia. peso 0,57 kg, altura 17,00, largura 12,00, 
profundidade: 3,50 cm, numero de paginas 960 , brochura. 

UN 100 

110 

MOLHADOR DE DEDOS A BASE DE GLICERINA, EM CREME 
LIGEIRAMENTE PERFUMADO NÃO TOXICO, PESO 12 GR. PCTE 
molhador de dedos a base de glicerina, em creme ligeiramente 
perfumado não toxico, peso 12 gr. pcte com 3 unid 

PCT 30 

111 
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM. PC C/ 25 UND. CORES SORTIDAS 
papel camurça 40x60 cm. pc c/ 25 und. cores sortidas 

PCT 100 

112 

PAPEL CARBONO 1 FACE - CARACTERÍSTICA MINIMAS 
formato a4 ( 21 x 29,7 cm ) -   papel carbono preto: capacidade para 
10 vias -   para escrita manual. embalagem:  embalagem com 100 
folhas 

CX 20 

113 
PAPEL CARBONO A4 CARACTERISTICAS MINIMAS 
roxo, dupla face- caixa com 100 folhas -  

CX 10 
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114 

PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240G SPIRAL – PCTE C 10 FOLHAS 
-  CORES VARIADAS 
papel cartão fosco 50x70 240g spiral – pcte c 10 folhas -  cores 
variadas 

PCT 100 

115 
PALITO DE PICOLÉ PONTA ARREDONDADA, VARIAS CORES. PCT C/ 100 
UND 
palito de picolé ponta arredondada, varias cores. pct c/ 100 und 

PCT 100 

116 
PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 280GR CORES SORTIDAS – PC C/ 
20 UND 
papel cartão fosco 50x70 280gr cores sortidas – pc c/ 20 und 

PCT 100 

117 
PAPEL CELOFANE 70X90 CM- PCT C/ 50 UND 
papel celofane 70x90 cm- pct c/ 50 und 

PCT 70 

118 

PAPEL COLOR SET 110 GR 48X66CM, CORES SORTIDAS 
(AMARELA, ROSA, AZUL, VERDE , BRANCO, LARANJA, MARRON 
papel color set 110 gr 48x66cm, cores sortidas (amarela, rosa, azul, 
verde , branco, laranja, marron, preto, roxo) pc. com 20 folha 

PCT 100 

119 
PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 90GRS – TAM A2; 65X47,5, BRANCO. 
papel couché brilhante 90grs – tam a2; 65x47,5, branco. 

PCT 100 

120 
PAPEL CREPON, CORES VARIADAS 48X200 CM, CX C/ 20 UND 
papel crepon, cores variadas 48x200 cm, cx c/ 20 und 

CX 100 

121 
PAPEL DE SEDA 48X60 CM. PCT. C/ 100 CORES 
papel de seda 48x60 cm. pct. c/ 100 cores 

PCT 100 

122 

PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G 
papel fotográfico spiral possui alta qualidade de impressão -  
compatível com todas as  impressoras jato de tinta (inkjet)  - 
especificações:   papel brilhante 130 g/m²  -  super branco -   
secagem instantânea  -   resistente à água -   resolução de até 5760 
dpi –dimensões:  a4 - 21cm x 29,7 cm  

CX 100 

123 

PAPEL LAMINADO 45X59 SORTIDOS 
impresso com cores vivas e de brilho intenso proporcionando 
excelente aspecto visual.  
ideal para recortes e trabalhos manuais, encapar objetos, enfeites 
para festas infantis, etc...  
embalagem:  contém 3 unidades  

PCT 200 

124 
PAPEL MANILHA (HD) 55G 60CMX250M – BRANCO 
papel manilha (hd) 55g 60cmx250m – branco 

BOBIN 100 

125 

PAPEL OFICIO A4 – BRANCO -   (210 X 297 MM 
folhas/resma: 500. resmas/caixa: 10. 75 g/ m². 99,99% não 
atolamento. produzido a partir de florestas 100% plantadas e 
renováveis e as fibras são tratadas para obter o mais elevado grau 
de brancura. certificação: cerflor e inmetro. peso 23 kg – dimensoes 
l31cmxa 25cm x c42cm. cx com 10 resmas 

CX 550 

126 

PAPEL OFICIO A4 C/ 100 FOLHAS COLORIDAS. A4  (210 X 297 MM 
folhas/resma: 500. resmas/caixa: 10. 75 g/ m². 99,99% não 
atolamento. produzido a partir de florestas 100% plantadas e 
renováveis e as fibras são tratadas para obter o mais elevado grau 
de brancura. certificação: cerflor e inmetro. peso 23 kg – dimensoes 
l31cmxa 25cm x c42cm. cx com 10 resmas 

CX 50 
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127 

PAPEL SULFITE 75G 216X330 OFICIO A2 
produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis e suas 
fibras são tratadas para obter o mais alto grau de brancura.  
especificações :  gramatura: 75g/m² -  folhas/resma: 500 -  
certificação: cerflor e inmetro - dimensões :  formato: oficio 2 (2106 
x 330 mm) – embalagem: 500 folhas – caixa com 10 resmas. 

CX 20 

128 

PASTA AZ PLASTICA COM 2 FUROS RESISTENTE TAM. OFICIO 
LOMBO ESTREITO COM INDICE: 
pasta az plastica com 2 furos resistente tam. oficio lombo estreito 
com indice 

UN 300 

129 
PASTA C/ELÁST.POLIP. 350X235MM SEM LOMBRO - 
TRANSPARENTE 
pasta c/elást.polip. 350x235mm sem lombro - transparente 

UN 100 

130 

PASTA CANALETA REMOVÍVEL A4 - COR: CRISTAL. modelo: canaleta. 
tamanho: a4 (210 x 297 mm) -capacidade: até 30 folhas.com 
canaleta lateral removível.canaleta rígida na cor branca.capa e 
contra-capa transparentes. 
não adere, não marca e nem amassa os seus documentos.possui 
vinco lateral para o encaixe da canaleta e melhor fixação das 
folhas. 
material: polipropileno resistente.  
indicações de uso: 
ideal para apresentação de propostas, trabalhos escolares, 
projetos, contratos e arquivos em geral. 
 conteúdo da embalagem: 
1 pasta plástica / 1 canaleta. 

UN 500 

131 
PASTA CATALOGO C/ 200 ENV. OFICIO C/ PARAF. METAL COR 
PRETA 
pasta catalogo c/ 200 env. oficio c/ paraf. metal cor preta 

UN 50 

132 

PASTA CLASSIFICADORA 480 G/M² MED. 345 X 235 MM 
cartão duplo com grampo plastico extendido aproximadamente 10 
cm.. pcte c/ 10 und capacidade para 500 folhas,  cor azul – 
certificação  iso 9001. 

PCT 100 

133 

PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA 480 GR. MED. 345 X 235 
MM 
cartão duplo com grampo plastico extendido aproximadamente 10 
cm.. pcte c/ 10 und capacidade para 500 folhas,  cor cinza. 
certificação isso 9001. 

PCT 150 

134 
PASTA POLIONDA -  ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 55MM 
pasta polionda -  aba e elástico oficio lombo 55mm 

UN 200 

135 
PASTA PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR 32X23,5X3CM- 
pasta prancheta a4 com prendedor 32x23,5x3cm 

UN 200 

136 

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA  OFICIO, COM GRAMPO- 330 G 
COMPLETA 36X24 CM – PCT C/ 10 
pasta suspensa marmorizada  oficio, com grampo- 330 g completa 
36x24 cm – pct c/ 10 

PCT 300 

137 
PERCEVEJO LATONADO N4 – CX C/ 100 UND 
percevejo latonado n4 – cx c/ 100 und 

CX 30 
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138 

PERFURADOR DE 2 FUROS P/ 70 FLS. 93K8 
perfurador 2 furos para até 70fls de papel 75g/m2 -perfurador de 
papel metálico -apoio da base em polietileno  - pinos perfuradores 
em aço e molas em aço - diâmetro do furo 6mm - distancia dos furos 
80mm -com margeador plástico  

UN 100 

139 

PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 100 FOLHAS - DIMENSÕES: 115 X 
240 X 260MM 
aberturas: 13mm 
capacidade de perfuração: 100 folhas 
distância entre furos: 80mm 
distância de margem: 8mm 
peso: 3,2kg 
base e cabo: ferro fundido 
base: plástico reciclável 
pinos: aço trefilado, temperado e zincado 
separadores: transparentes 
cor: cinza claro 

UN 50 

140 

PILHA ALCALINA TAMANHO AA PEQUENA – EMBALAGEM COM 4 
UNIDADE – SELO DA DURALOCK TECHNOLOGY - GARANTIA 
pilha alcalina tamanho aa pequena – embalagem com 4 unidade – 
selo da duralock technology - garantia de 3 meses 

EB 100 

141 
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA 
pilha alcalina tamanho aaa pequena – embalagem com 4 unidade – selo da 
duralock technology - garantia de 3 meses 

EB 100 

142 

PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE D 2 CARTELA COM 2 
UNIDADES. SELO DA DURALOCK TECHNOLOGY - GARANTIA DE 
pilha alcalina tamanho grande d 2 cartela com 2 unidades. selo da 
duralock technology - garantia de 3 meses  

EB 50 

143 

PINCEL ATOMICO PONTA FINA ARREDONDADA COM TAMPA ANTI 
ASFIXIANTE – CORES VAIADAS 
pincel atomico ponta fina arredondada com tampa anti asfixiante – 
cores vaiadas 

CX 50 

144 

• PINCEL MARCADOR PERMANENTE COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
atômico 1100 p – ponta macia – apaga facilmente -  tinta especial – 
não recarregavel ponta macia -– cores variadas – cx com 12 und 

CX 70 

145 
PINCEL PARA QUADRO BRANCO – RECARREGAVEL 
– 4 cores  vivas – ponta redonda e com maior durabilidade – 
escreve até 450 m o com traço grosso – selo inmetro-  cx c/ 12 und. 

CX 20 

146 

PISTOLA DE COLA QUENTE 100W BI-VOLT PROFISSIONAL 
aplicador térmico profissional potencia nomimal 25 w – 80 hz 
indicado para derretimento de bastões de adesivo termoplástico com 
diâmetro de 11 mm a 12 mm.(grosso) 
- capacidade de aquecimento superior aos aplicadores 
convencionais, proporcionando uma aplicação mais eficiente e 
rápida. carcaça elaborada com plástico de alta resistência 
proporciona maior durabilidade (não vasa) -  derrete cola branca e 
preta e ou coloridas , utiliza o bastão – grosso – selo de segurança 
do inmetro e abnt 

UN 50 

147 
PLACA DE ISOPOR MEDINDO 5 MM - 25 CM X 25 CM - UND - 
placa de isopor medindo 5 mm - 25 cm x 25 cm - und -  

UN 100 
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148 
PLACAS ISOPOR 1M X 50CM - 20 MM – UNID 
placas isopor 1m x 50cm - 20 mm – unid 

UN 100 

149 
PORTA LÁPIS, CLIPS, LEMBRETE EM ACRILICO COM DIVISÓRIAS 
3X1- 
porta lápis, clips, lembrete em acrilico com divisórias 3x1 

UN 50 

150 

PRENDEDOR DE PAPEL DE ALTA PRESSÃO PAPEL GENIAL POSSUI 
6 TAMANHOS 
prendedor de papel de alta pressão papel genial possui 6 tamanhos 
disponíveis: ge-315 (15mm), ge-319 (19mm), ge-325 (25mm), ge-332 
(32mm), ge-341 (41mm) e ge-351 (51mm). produzido em metal de 
alta resistência. clipe niquelado. dimensões: 
comp. 50 mm – larg. 15 mm – alt. 27 mm (15mm).   comp. 60 mm – 
larg. 20 mm – alt. 35 mm (19mm).  comp. 70 mm – larg. 28 mm – alt. 
42 mm (25mm).  comp. 100 mm – larg. 35 mm – alt. 55 mm (32mm).   
comp. 105 mm – larg. 75 mm – alt. 40 mm (41mm).   comp. 140 mm – 
larg. 95 mm – alt. 50 mm (51mm). 
embalagem: 
15mm, 19mm, 25mm e 32mm: box com 12 – caixa com 12 box. 41mm 
e 51mm: box com 12 – caixa com 6 box. 

CX 50 

151 

PULA CORDA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO 
cabos de madeira e corda de nylon. embalagem: saco plástico 
grampeado com solapa colorida produto com certificação do 
inmetro. 

UN 100 

152 

QUADRO BRANCO C/PORTA PINCEL - MOLDURA ALUMÍNIO (3,00 X 
1,20 MT) 
composição branco máxima aglomerado 12mm - mold. aluminio 
laminado melamínico branco em 0,8mm. chapa de madeira 
aglomerada resinada mdp 12mm. moldura j alumínio anodizado 
natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. suporte para 
apagador em alumínio 25cm. orificios na moldura para fixação na parede. 

UN 10 

153 

QUADRO NEGRO C/PORTA PINCEL - MOLDURA ALUMÍNIO (3,00 X 
1,20 MT) 
composição preto máxima aglomerado 12mm - mold. aluminio 
laminado melamínico branco em 0,8mm. chapa de madeira 
aglomerada resinada mdp 12mm. moldura j alumínio anodizado 
natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. suporte para 
apagador em alumínio 25cm.orificios na moldura para fixação na 
parede. 

UN 10 

154 

REABASTECEDOR P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL AZUL 20ML. TINTA COM SECAGEM RAPIDA E 
FACIL APA 
reabastecedor p/ marcador quadro branco recarregável azul 20ml. 
tinta com secagem rapida e facil apagabilidade – cx c 12 und 

CX 20 

155 

REGUA DE POLIETILENO, MEDINDO 30 CM TRANSPARENTE 
reforçada, com impressão da graduação legivel sem falhas em 
milimetros e centimetros , sem deformidades ou rebarbas a fim de 
proporcionar um traçado retilineo perfeito – und 

UN 300 

156 

TECIDO CHITA /CHITÃO ESTAMPADO ESTAMPADO – 100% 
ALGODÃO – LARGURA 140 CM – PEÇA 30 MTS 
tecido chita /chitão estampado estampado – 100% algodão – largura 
140 cm – peça 30 mts 

PÇ 10 
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157 

TECIDO EM OXFORD 100% POLIESTER LISO ROLO 50M X3M – 
CORES VARIADAS - 
tecido em oxford 100% poliester liso rolo 50m x3m – cores variadas 
- 

PÇ 100 

158 
TECIDO EM TNT LISO CORES SORTIDAS C 50 MTS – TECIDO NÃO 
TECIDO 
tecido em tnt liso cores sortidas c 50 mts – tecido não tecido 

PÇ 100 

159 

TECIDO MALHA DECORATIVA – DECORAÇÃO PARA FESTAS, 
SHOWS E EVENTOS EM GERAL -  ESPECIFICAÇÃO 
composição: 100% poliéster largura: +ou- 1,90 mtos - gramatura: 
115 g/m² 
flexibilidade: de 25% a 30% alteração dimensional a lavagem 
comprimento: +ou- 8% - alteração dimensional a lavagem largura: 
+ou- 6% -torção a lavagem: +ou- 5% 
lavagem: temperatura máxima 40°c - não alvejar / secagem em baixa 
temperatura 
não passar / não limpar a seco – pç com 30 mts 

PÇ 10 

160 

TESOURA DE COSTURA TAM. 24 CM COM CABO EM PLASTICO – 
USO PROFISSIONAL E DOMESTICO 
medidas do produto: comprimento 25,0 cm – largura: 1,4 cm – altura: 
8,0 cm – peso: 0,120 kg  

UN 50 

161 

TESOURA ESCOLAR; 13 CM SEM PONTA; CAPA PROTETORA 
PLASTICA. CORES: ROSA, VERDE, PRETA. LAMINA DE AÇO 
tesoura escolar; 13 cm sem ponta; capa protetora plastica. cores: 
rosa, verde, preta. lamina de aço inox, cabo emborrachado 
empolipropileno. cx c/ 20 und 

CX 50 

162 

TESOURA PARA PICOTAR LAMINA EM AÇO INOX 8 CM, CABO EM 
POLIPROPILENO - DIMENSÕES: 21 MM 
tesoura para picotar lamina em aço inox 8 cm, cabo em polipropileno 
- dimensões: 21 mm 

UN 20 

163 

TINTA FACIAL  PARA MAQUIAGENS ARTISTICAS – 10 POTES 4 
GRS CADA– ATOXICA – CORES VIBRANTES. 
tinta facial  para maquiagens artisticas – 10 potes 4 grs cada– 
atoxica – cores vibrantes. 

EB 100 

164 

TINTA GUACHE 500 ML – PARA TRABALHOS ARTISTICOS E 
ESCOLARES não é toxica, soluvel em água e disponivel em 13 cores que são 
misciveis. entre si. aplicavel em papel, papel cartão, cartolina, 
gesso, madeira e ceramica. conforme portaria inmetro nº 333/2012 – 
e registro 002188/2014 – cores variadas 

UN 700 

165 

TINTA P/CARIMBO E P/ AUTO-ENTINTADO 40ML – IDEAL PARA 
TODOS OS MODELOS DE CARIMBOS AUTO 
entintados – reativa o funciomanto com algumas gotas, 
proporiconando performance – contém 3 frascos na embalagem – 
cor preta/azul 

CX 10 

166 
TRANSPARÊNCIA IMPRESSÃO JATO DE TINTA SEM TARJA A4 50 
UND 
transparência impressão jato de tinta sem tarja a4 50 und 

CX 30 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição dos  produtos   acima elencados atenderá ás necessidades da Secretarias 
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Municipais, garantindo o fornecimento pelo período de doze meses. 
 
2.2 – A adoção  pelo Sistema de Registro de Preço  deve-se por ser um procedimento de 
licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a adjudicação e homologação 
do certame a entrega de seus produtos nem recebem os empenhos assim que forem declarados 
aptos a negociarem com o órgão licitante, apenas comparecem ao certame para informar que 
estão dispostos a vender ao (ÓRGÃO) por um preço determinado e válido por um período de 
até 12 (doze) meses.  
 

a) - No registro de preços a administração tem uma garantia de fornecimento certo a 

preço previamente declarado. Nas outras modalidades licitatórias corre-se 

freqüentemente o risco de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação 

nos preços, ausência de pronta entrega/atendimento. 

 

b)  - Os objetivos principais do Sistema de Registro de Preços são: 

 redução de custos; 

 otimização dos procedimentos licitatórios; 

 garantia de fornecimento sempre ao menor preço praticado pelo mercado; 

 aceleração dos prazos legais exigidos para a formalização dos atos administrativos 

inerentes a licitação; 

 dispensa da obrigatoriedade de manutenção de estoques nas dependências do órgão (o 

produto fica com o licitante vencedor, no seu armazém, e por sua conta); 

 facilidade na distribuição (o produto segue uma linha reta entre fornecedor usuário).  

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos 

da Lei n° 10.520, de 2002 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 - O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue nos locais e horários indicados 

pela Administração Municipal no horário de 08h00min as 17h00min no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Poderá ser 

designado pelo Município um  servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto a 

ser licitado.  

4.2 - Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência 

4.3 - Entregue o objeto licitado, esta Administração deverá recebê-lo no ato da entrega do 

objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:  

a) A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;  
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b) O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;  

c) A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.  

d) A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;  

e) O objeto esteja adequado para utilização.  

4.4 - O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 

recebimento definitivo.  

4.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:  

a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua  

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;  

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

4.6 - Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada 

pela Administração.  

4.7 - O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de 

entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG.  

4.8 - A licitante vencedora obriga-se a substituir, no prazo de 05 (cinco) dias, contado do 

recebimento de notificação efetuada pela Administração Municipal, o objeto entregue e aceito 

comprovada a existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar 

quando de sua utilização. Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.  

4.9 - Os produtos que por sua natureza tenham em seu registro prazo de garantia do fabricante 

contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo pré-estabelecido, deverão 

obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o seu uso a contar da data 

de entrega.  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
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verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, e prazo de garantia ou validade; 

b)  responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
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à continuidade do contrato. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

9.2. O recebimento de material de valor igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
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b) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento 

no Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

Jacinto MG, 01 de Novembro  de 2017. 

 

Mirlene Batista Rodrigues 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

 

O Município de Jacinto MG com sede na Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343, 1º Andar, Centro, 

Jacinto MG, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

presencial, para PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017– PREGÃO PRESENCIAL - 

SRP Nº 036/2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 

nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  

cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DIDÁTICO,  DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO EM 

GERAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 

especificado(s) no(s) dos item(ns) no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 

XX/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Dados da fornecedor: 

Item Descrição do Produto Marca Und Qtde 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

01       

       

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será 12 (Doze) meses, a partir do(a) assinatura 

da ata, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
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dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas previstas no inciso 

anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
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condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Local e data 

Assinaturas 

 

Representante legal do ór gão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 
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ANEXO III 

TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  

MATERIAL  DIDÁTICO,  DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO EM GERAL PARA 

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 

Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos estar de 

acordo como os termos do Pregão Presencial nº. XX/2017. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do 

CPF nº (nº do CPF). 

 

1 – Propõe-se, para fornecimento dos produtos ora ofertados, os valores constantes do 

relatório de Quantitativo e Especificação, em anexo. 

 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

Local e data 

 

 

____________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO III – TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 

QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE MARCA MODELO 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 
ÁBACO EM MADEIRA 
ábaco em madeira com 05 colunas 7x30cm c/ 
50 peças 

JG 5         

2 

AGENDA EXECUTIVA PERMANENTE 
agenda executiva permanente visão diária, 
folhas de dados 
pessoais, certificado fsc, planejamento 
mensal indice telefonico, 
folha com calendário, capa dura, 
personalizada (logo do municipio), 
numero de folhas 176 – formato/tamanho 
135x192 mm.  

UN 100         

3 

ALFABETO MOVEL RECORTADO COM 93 
PEÇAS EM MADEIRA 
alfabeto movel recortado com 93 peças em 
madeira 

JG 5         

4 
ALFABETO SILABICO DE MADRIA 
50X35X3CM 
alfabeto silabico de madria 50x35x3cm 

JG 5         

5 

ALFINETE EM AÇO 
alfinete em aço niquelado com cabeça para 
costura tam 20x50. cx 
c/ 50 und 

CX 70         

6 

ALFINETE EM AÇO Nº1 
alfinete em aço nº1 – med. 2,5 cm de 
comprimento- niquelado; do 
tipo segurança; cx c 50 unid 

CX 70         

7 

ALFINETE PARA MAPA Nº 1, 
alfinete para mapa nº 1, em aço niquelado 
com cab. plastico 5 mm, 
cores sortidas. cx c/ 50 und 

CX 50         
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8 

ALGODÃO COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
hidrofilo em bolas pacote 100 gramas - bolas 
de algodão apolo, são 
compostas por fibras naturais, 100% puro 
algodão hidrófilo que 
asseguram a maciez e alto poder de absorção 
de líquidos aquosos 
e gordurosos. seu formato facilita a 
higienização e assepsia da 
pele, remoção de maquiagem, esmalte e 
higiene do bebê. 

PCT 300         

9 

ALMOFADA P CARIMBO  COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
com tampa plastica nº 03 almofada para 
carimbos, recarregável com 
tinta tc. disponível nas cores preto - nas 
dimensões aprox. 6,7 
x11,00 cm und 

UN 10         

10 

APAGADOR P QUADRO BRANCO COM AS 
MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
corpo em plástico de alta resistência cor azul, 
superfície interna em 
espuma e base em feltro  apagador com base 
de plástico reforçado.  
feltro super macio e resistente.   refil 
substituível. 

UN 20         

11 
APONTADOR DE METAL COM AS MINIMAS 
ARACTERISTICAS 
1 furo. cor prata - caixa com 24 unidades. 

CX 100         

12 

AVENTAL INFANTIL UNISSEX 
personalizado e com plástico siliconizado.  
cores e estampas podem 
variar conforme a preferência tam. p e g 

UN 200         

13 

BALÃO COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
em latex, pacte contém 50 unidades. tamanho 
n° 06” 
aproximadamente (15,24 cm inflado). – cor 
variadas.  

PCT 1.000,00         

14 

BALÃO EM METALIZADO,  LISO 
balão em metalizado,  liso, cores lisas. 
dimensões: 25cm de diâmetro 
(inflado) - tamanho: n° 9 - embalagem com 50 
unidades.  

PCT 1.000,00         
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15 

BALÃO METALIZADO, Nº 11 
balão metalizado, nº 11 - material: látex, 
diâmetro inflado: até 34cm - 
volume: até 22l – quant.: 20 unidades – cores 
variadas 

PCT 500         

16 

BAMBOLE COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
com guizo 60 cm, mangueira plastica c/5 
guizos metalicos - tamanho 
60 x 60 x 1 cm em pvc com 5 guizos metálico 
em seu interior 

UN 150         

17 

BANDEIRA DO BRASIL “OFICIAL” 
fabricada em tecido 100% poliéster, pesando 
no mínimo 170 gr/m2. 
com bordado aplicado dupla face. costura 
com linha resistente em 
ponto cerrado dois fios uniformes. conforme 
normas abnt nbr 16287 
– tamanho tamanho: 1,35 x 1,93. 

UN 2         

18 

BANDEIRA OFICIAL  DO ESTADO DE  
MINAS GERAIS 
bandeiras confeccionadas conforme as 
normas abnt nbr 
16286:2014 e abnt nbr 16287:2014 em tecido 
100% poliéster, com 
fio de alta resistência. para uso interno ou 
externo. estampada em 
processo stampo digital de alta resolução, 
com cores vibrantes e 
duráveis. tarja na cor branca e ilhoses em 
latão cromado. para 
tamanhos a partir de tamanho: 1,35 x 1,93. 

UN 2         

19 

BANDEIROLA JUNINA PLÁSTICA 
kit com 200 metros – 20 pacotes com 10 
metros cada pacote.tam. 
único 

KT 1.000,00         

20 

BARBANTE DE ALGODÃO C 4 FIOS 
barbante de algodão c 4 fios – composição: 
85% de algodão e 15% 
de outras fibras  
agulha para crochê ideal: 3,5mm -  agulha 
para tricô ideal: 4,5mm 
cores variadas 

RL 150         

21 
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS 
barbante de algodão 8 fios 100 % algodão 
c/305 mts – branco  

RL 100         
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22 

BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE 
COLA QUENTE GROSSO 
TRANSPARENTE CRISTAL – KILO 
bastão de cola quente em silicone cola quente 
grosso transparente 
cristal – kilo - adesivo termoplástico elaborado 
à base de resinas 
sintéticas e ceras especiais indicado para as 
mais diversas 
aplicações.  
ideal para:  papel, plástico, madeira, 
cerâmica,  alguns - metais - 
dimensões: 
refil com aproximadamente 30 cm de 
comprimento - espessura de 
1/2 polegadas  

KG 100         

23 

BATERIA DE LITIO 3V 
bateria de litio 3v - tecnologia: lithium 
-tensão: 3v 
- corrente: 210mah 
- tipo: moeda 
dimensões: 
- diâmetro: 20mm 
- espessura: 3.2mm 

UN 300         

24 

BIG GIZ DE CERA TRIANGULAR – CX C / 12 
UND 
big giz de cera triangular – cx c / 12 und – 
dimensoes 13x11x1cm, 
peso 0,11kg, composição do produto: ceras, 
cargas minerais inertes 
e pigmentos. 

CX 300         

25 

BINGO DO ALFABETO - JOGO 
bingo do alfabeto - jogo contendo 30 
tabuleiros em mdf, impressos 
em policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500 
marcadores coloridos 
em eva, 26 letras de fôrma maiúscula 
(50x50x6mm) e 01 sacola  

JG 5         

26 

BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 51X76MM 
– PAPEL OFFISET – 
CORES DIVERSAS – 250 GRAMAS 
bloco auto adesivo post-it 51x76mm – papel 
offiset – cores diversas 
– 250 gramas 

BL 50         

27 

BLOCO LOGICO 
bloco logico  composição: 48 peças em 
madeira colorida.tamanho 
das peças com base de 7cm. acondicionado 
em caixa de madeira 
medindo 26x21x6cm 

JG 5         
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28 

BOBINA 79 MM, 30 METROS, PARA 
MAQUINA MANCHESTER: 
bobina 79 mm, 30 metros, para maquina 
manchester 

UN 50         

29 

BOBINA PAPEL DE PAPEL ECO KRAFT 
1,20CM - 25KG. 
bobina papel de papel eco kraft 1,20cm - 
25kg. 

RL 150         

30 

BOBINA TÉRMICA PARA FAX 216MM X 25M 
– CX C/ 20 UND – 
GARANTIA 90 DIAS 
bobina térmica para fax 216mm x 25m – cx c/ 
20 und – garantia 90 dias 

CX 10         

31 

BOBINA TÉRMICA PARA FAX 
216MMX30MM – CX C/ 20 UND – 
GARANTIA 90 DIAS 
bobina térmica para fax 216mmx30mm – cx c/ 
20 und – garantia 90 
dias 

CX 10         

32 

BOLA DE BASQUETE OFICIAL 
complemento matrizada com as minimas 
caracteristicas: borracha- 
circunferência: 75 - 78 cm- peso: 600 - 650g- 
câmera airbility (feita 
com borracha butílica, possui sistema de 
balanceamento, com ótima 
resistência à retenção de ar. a válvula é 
composta de borracha 
natural e sintética. o miolo é autolubri cado, 
removível e não 
envelhece. além disso, a vedação é altamente 
resistente a 
diferentes condições climáticas e 
deformações mecânicas.)- miolo 
slip system removível e lubrificado - calibrada 
-  indicado para: dia a 
dia – apropriada para quadras externas – 
genero: unissex - origem:  
nacional – garantia – 3 meses 

UN 10         

33 

BOLA DE FUTSAL – CARACTERISTICAS 
MINIMAS 
matrizada - oficial -gênero:  unissex indicado 
para: jogo - tipo: futsal 
- composição: pvc e câmera de latéx - 
personalização: não permite 
personalização garantia do fabricante: 
garantia contra defeito de 
fabricação. três meses, mediante 
apresentação de nota fiscal. 
origem:  nacional 

UN 10         
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34 

BOLA DE VINIL DENTE DE LEITE BRANCA 
E PRETA 
bola de vinil dente de leite branca e preta kit 
com 10 unidades - 
diâmetro da bola: 20 centímetros.  
peso: 60 gramas 

KIT 20         

35 

BOLA DE VOLEI DE QUADRA COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS 
menor absorção de água- grande resistência- 
durabilidade- ultra 
fusion (sem costura, 100% esférica)- 18 
gomos- circunferência: 65 
- 67 cm- peso: 260 - 280g- câmera airbility 
(feita com borracha 
butílica, possui sistema de balanceamento, 
com ótima resistência à 
retenção de ar. a válvula é composta de 
borracha natural e 
sintética. o miolo é auto lubricado, removível e 
não envelhece. além 
disso, a vedação é altamente resistente a 
diferentes condições 
climáticas e deformações mecânicas.)- miolo 
slip system removível e 
lubrificado – calibrada - garantia do 
fornecedor: contra defeito de 
fabricação. indicado para: jogo - origem:  
nacional 

UN 10         

36 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM 
AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
tamanho e peso oficiai de alta resistência. 
costurada a mão. bico de 
silicone substituível. prevenção a água. a bola 
possui tamanho e 
peso oficiais para prática de futebol de 
campo. é fabricada em pvc. 
- oficial - gênero:  unissex - indicado para: 
jogo - tipo: campo - 
composição: pvc verniz e câmera de látex 
personalização: não 
permite personalização - garantia do 
fabricante: garantia contra 
defeito de fabricação. três meses, mediante 
apresentação de nota 
fiscal- origem:  nacional 

UN 10         
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37 

BOLA FUTEBOL SOCIETY – COM AS 
MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
gênero:  unissex - indicado para: jogo - tipo: 
society - composição: 
tpu - peso do produto: 420-435 g - costura: 
com costura - 
circunferência: 66.5-67.5 cm – calibrada - 
garantia do fabricante: 
contra defeito de fabricação 

UN 10         

38 

BOMBA PARA ENCHER BOLA; 
especificação minima:válvula: presta e 
americana com cabeça dupla 
inteligente . cabo: em alumínio reforçado . psi 
máximo: 120 . 
manômetro: sim . dois estágios: botão na 
parte inferior para alta 
pressão, facilitando o enchimento de alguns 
pneus  

UN 10         

39 

BORRACHA ESCOLAR COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS borracha escolar com 
as minimas caracteristicas:  ponteira p/ lapis -  
branca. pote com 100 unid  

CX 50         

40 

BORRACHA ESCOLAR COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS; 
borracha escolar com as minimas 
caracteristicas: retangular - macia 
e suave, aplicável sobre diversos tipos de 
superfície e para 
qualquer graduação de grafite.   apaga lápis e 
lapiseira. 
dimensões/peso:  produto sem 
embalagem:3,3 x 2,3 x 0,08cm -  
10/15gr – cx com 40 unid - portaria inmetro nº 
333/2012: segurança, 
compulsório, registro 001674/2012, 
innac0061, inmetro 

CX 60         

41 

CADERNO UNIVERSITÁRIO COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS: TIPO 
BROCHURRÃO, 1 MATERIA, CAPA 
MOLE,96 FOLHAS, 200X275 MM CX COM 
10 UNID 

CX 150         

42 

CADERNO DE CARTOGRAFIA OU 
DESENHO C/SEDA – FORMATO 
200 MM X 275 MM – 96 FOLHAS 
caderno de cartografia ou desenho c/seda – 
formato 200 mm x 275 
mm – 96 folhas 

UN 100         

43 

CADERNO PEQUENO COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
tipo brochura,  costurado - capa dura – 1 
materia - 100 folhas – pcte 
c/ 10 und 

PCT 100         
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44 

CADERNO UNIVERSITÁRIO COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS 
capa dura, aramado,  200 folhas, cores 
variadas, 10 materias - 
formato: 200 x 275mm- caixa com 10 und.  

CX 100         

45 

CADERNO UNIVERSITÁRIO COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS: 
TIPO BROCHURÃO 
tipo brochurão, 1 materia - capa dura 
costurado 96fls - 200x275mm. 
pct c/ 10 und 

PCT 100         

46 

CAIXA CORRESPONDENCIA MADEIRA 
ARQUIVO C/ 05 GAVETAS 
MDF 
caixa correspondencia madeira arquivo c/ 05 
gavetas mdf 

UN 50         

47 

CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA THE 
BEST BOX AZUL 
(PEQUENA) – COM PEGADORES, NAS 
DIMENSÕES  355X255X180 
caixa organizadora polionda the best box azul 
(pequena) – com 
pegadores, nas dimensões  355x255x180 mm 

UN 50         

48 

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO MATERIAL 
EM POLIPROPILENO 
CORRUGADO SUPER RESISTENTE - 
MEDINDO 250 X 130 X 
caixa para arquivo morto material em 
polipropileno corrugado super 
resistente - medindo 250 x 130 x 350mm. na 
cor azul 

UN 300         
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49 

CALCULADORA COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
de mesa, material plastico, nas cores preta e 
cinza, 12 digitos, 
seleção modo alg (algebrico), funçoes basicas 
de calculo (+-x/%, 
tecla voltar, tecl um), desligamento 
automatico, recursos 
matematicos calculos de mark up. numero de 
pilhas/baterias 1.5v, 
peso do produto 185 gramas, largura 12,9 cm, 
altura 33,2 cm, 
profundidade 175,5 cm, garantia de 01 ano; 
visor amplo para 
facilidade de leitura dos dados, bateria dupla 
com alimentação (solar 
e bateria),  teclado com memoria – leitura das 
teclas com 
armazenamento em buffer, de forma que 
nada é perdido em uma 
sequencia rapido de entrada de dados. 

UN 100         

50 

CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS 
MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
1.00mm – cristal – corpo hexagonal , 
transparente para visualização 
da tinta, tinta de alta qualidade, durabilidade 
da escrita até 2 km. 
especificação: ponta média de 1mm, largura 
da linha 0,4mm, tampa e 
plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada 
em conformidade com 
padrão isso, bola de tungstênio, esfera 
perfeita e resistente. nas 
cores: azul ou vermelha – cx c/ 50 unidades. 

CX 50         

51 
CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS 
MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS: 
CRISTAL , PONTA ULTRA FINA 

CX 50         

52 

CANETA HIDROCOR – PCT C/ 12 
UNIDADES - PESO 145 GRAMAS. 
ALTURA 12,5 
caneta hidrocor – pct c/ 12 unidades - peso 
145 gramas. altura 12,5 

PCT 400         

53 

CANETA HIDROGRAFICA MIRIM 
caneta hidrografica mirim, tinta a base de 
água, tampa anti 
asfixiante, tampa fixada c/ segurança – cx c/ 
12 cores. 

CX 400         

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com
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54 

CANETA MARCADORA DE TEXTO, 
FLUORESCENTE 
cores sortidas c ponta chanfrada de poliester, 
tinta a base de 
corantes e água, secagem rapida, não toxica, 
peso 0,200, tamanho 
único, garantia de 2 meses. embalagem com 
12 unidades – 
comprimento 06 cm, largura 6 cm, altura da 
embalagem 14 cm – 
nacional. 

CX 50         

55 

CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY RETRO 
PRETA CDRETRO 
caneta p/cd/ dvd/blu-ray retro preta cdretro -  
tinta permanente em 
diversas superfícies:papel, plástico, vidro, 
metal e madeira -  caixa 
com 12 canetas 

CX 20         

56 

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PP 
CRISTAL COURO FRENTE | 
100 UNIDADES. 
capa para encadernação a4 pp cristal couro 
frente | 100 unidades. 

PCT 50         

57 

CARTOLINA 180G FORMATO 500MM X 
660MM, EM CORES 
VARIADAS – PCT C 100 FOLHAS 
cartolina 180g formato 500mm x 660mm, em 
cores variadas – pct c 
100 folhas 

PCT 100         

58 

CIRCULO FRACIONARIO COM AS 
CARACTERISTICAS MINIMAS 
material: borracha / madeira – nº de peças: 10 
– 44x35x20 mm. 
embalagem: cartonada – 206x161x32 mm. 
faixa etária 05 anos 

JG 20         

59 
CLIPS GALVANIZADO N.2 CAIXA 732 UNID 
clips galvanizado n.2 caixa 732 unid 

CX 50         

60 
CLIPS NR 4.0 GALVANIZADO. CX C/ 500 
UND 
clips nr 4.0 galvanizado. cx c/ 500 und 

CX 50         

61 

CLIPS NR 8.0  EM AÇO GALVANIZADO 
CROMADO, DIM. 25X25, P 
PAPEL. CX C 180 UND 
clips nr 8.0  em aço galvanizado cromado, 
dim. 25x25, p papel. cx c 
180 und 

CX 50         
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62 

COLA BASTÃO DE 40 GR – PACOTE COM 
05 UNID 
especificações minima:  cola papel, cartolina, 
fotos e similares;   
permite uma colagem limpa sem 
desperdícios;   não enruga o papel 
devido ao sistema de bastão;   tampa 
hermética que evita o 
ressecamento;   não tóxico, seguro para 
crianças.  

CX 30         

63 

COLA BRANCA COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
110 gramas, lavavel, formula a bas e de água, 
e pva, acabamento 
transparente e flexivel, 100% lavavel, bico 
contra entupimento e 
vazamento, ideal para colar cartolinas, papeis 
em geral, madeira, 
biscuit, tecidos e cortiças. não toxica. caixa 
com 12 unidades. 
regulamentada pela conforme portaria inmetro 
nº 333/2012: 
segurança, compulsório, registro 
70442396/2014, ifbq0003, inmetro 

CX 300         

64 

COLA COLORIDA 23 GR NÃO TOXICA, 
COLA COLORIDA PARA 
TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANAIS. 
perfeito para dar acabamentos, colorir 
desenhos e fazer contornos. 
cores se misturam entre si, fazendo com que 
as crianças aprendem 
o conceito de cores primárias e 
secundárias.composição: pva e 
tinta atóxica 
conteúdo: 6 frascos de 23g cada – 
embalagem com 6 cores 
variadas 

CX 200         

65 
COLA GLITTER, ATOXICA PARA 
TRABALHOS ESCOLARES E 

CX 200         
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ARTESANAIS 
ideal para atividades de desenvolvimento 
artístico. possui um 
exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, 
podendo ser usada 
também com esponja ou pincel, para fazer 
colagens, relevos 
coloridos, decorar e pintar sobre papel, papel 
cartão e cartolina. a 
cola glitter não é tóxica e possui brilho 
intenso. 
cola lavável. 
dimensões do produto: 
altura: 11,5cm 
largura: 3,5cm 
profundidade: 1,5cm 
35 gramas – caixa com 12 unid. cores 
sortidas 

            

66 

COLA LIQUIDA BRANCA COM AS MÍNIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
1 kg - adesivo vinílico disperso em água, de 
cor branca, odor 
característico e média viscosidade, que após 
seco apresenta uma 
película transparente, plastificada, de alta 
resistência ao 
descolamento – aplicável em madeiras, 
laminados plásticos, papel, 
papelão e materiais porosos em geral. 
conforme portaria inmetro nº 
333/2012:segurança, compulsório, registro 
705193952014, 
ifbq0003, inmetro 

UN 200         
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67 

CONJUNTO PEDAGOGICO CONTENDO 
01 jogo de dominó e cx em madeira – 
subtração - faixa etária 
recomendada: à partir de 5 anos  
dimensões do produto: 17x10x5 cm  
dimensões do produto com embalagem: 
19x12x7 cm 
peso aproximado do produto: 400g  
itens inclusos 28 peças  
composição / material: madeira  
embalagem: madeira – 1 jogo de dominó 
pedagógico multuplicação – 
faixa etária de 04 anos -composição: 28 
peças em madeira 
-dimensões: a 13 cm x p 6 cm x l 13 cm -1 
dominó ilustrado de 28 
peças – 1 joto de dominó pedagogico de 
divisão faixa etária de 04 
anos -composição: 28 peças em madeira -
dimensões: a 13 cm x p 6 
cm x l 13 cm -1 dominó ilustrado de 28 peças 
-  

CJ 10         

68 

CONTACT TRANSPARENTE 45CMX2M 
laminado de pvc auto-adesivo, protegido no 
verso, por papel 
siliconado - aplicável na maioria das 
superfícies – rolo 

RL 150         

69 

CORRETIVO LIQUIDO COM AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
corretivo liquido com as minimas 
caracteristicas: (error ex) , 18 ml, 
caixa com 12 und 

CX 50         

70 

DIARIO DO PROFESSOR- 
CARACTERISTICAS MINIMAS 
formato: 23,6 x 31 cm 
- 8 folhas 
- papel: branco 85 g 
- impressão: offset 
- uso bimestral 

UN 100         

71 

DICIONARIO COM A NOVA ORTOGRAFIA 
origem nacional – ultima edição – capa dura – 
altura 28,00 –largura 
21,00 – comprimento 0,80 cm – peso 3,26 kg 
numero de pgs 2272 

UN 30         

72 

ELASTICO ESPECIAL AMARELO Nº 18. 
PCTE C/ 100 GR – PCTE COM 
1100 UND 
elastico especial amarelo nº 18. pcte c/ 100 gr 
– pcte com 1100 und 

PCT 30         
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73 

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 
PVC 12 COM 100 UND 
espiral para encadernação preto pvc 12 com 
100 und 

PCT 50         

74 

ESTILETE EMBORRACHADO 18 
material corpo injetado + lâmina em aço 
carbono temperado- 
conteúdo da embalagem - 1 estilete 
emborrachado – garantia contra 
defeito de fabricação 

UN 50         

75 

EXTRATOR DE GRAMPO MÍNIMAS 
CARACTERÍSTICAS 
em metal tipo piranha,  revestido com 
plástico. remove grampos nº 
10, 24/6 e 26/6 – reforçado – caixa c/12 unid 

CX 50         

76 

FICHÁRIO EM BASE METÁLICA GRAFITE / 
TAMPA FUMÊ 4X6- 
TAMPA EM POLIESTIRENO, FIXADA COM 
REBITE EM AÇO. 
fichário em base metálica grafite / tampa fumê 
4x6- tampa em 
poliestireno, fixada com rebite em aço. 
dimensões 182x240x124 

UN 30         

77 

FITA ADESIVA 12X10 - TRANSPARENTE 
composta em filme de polipropileno bi-
orientado (boopp) e adesivo 
acrilico a base de água – dimensões 1,20 cm 
x10m- pacote com 10 
peças 

PCT 100         

78 

FANTOCHE DE ALFABETIZAÇÃO 26 PÇS. 
excelente recurso para a sala de aula na fase 
inicial da 
alfabetização. material: feltro c/ transfer puff - 
nº de peças: 26 - 
300x260 mm (cada). embalagem: plástica. 
faixa etária: 5 anos 

KT 5         

79 

FITA ADESIVA DUPLA FACE EM 
POLIPROPILENO BI-ORIENTADO 
coberto com adesivo acrilico á base de água 
de ambos os lados - 
antiaderente - medindo 12mmx30m – ideal 
para fixação de cartazes 
– enfeites – arranjos – montagens em geral – 
decorações – pacote 
contendo 6 und 

PCT 6         
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80 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 
100 M 
fechamento de caixas de papelão, 
promoções, identificação, 
empacotamento, emendas e reforço.filme de 
polipropileno 
bi-orientado impresso por sistema de 
flexografia, coberto com 
adesivo acrílico. pacote com 4 unid 

PCT 100         

81 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO: 
18MMX50M 
indicada para fechamento de caixa de 
papelão, empacotamento, 
identificação, emendas e reforços – composta 
de filme de 
polipropileno bi-orientado, coberto com 
adesivo acrilico – pcte 
contendo 7 unid 

PCT 100         

82 

FITA CREPE – MEDINDO 24MM X 50 M 
composta por papel crepado tratado e 
adesivo a base de resina e 
borracha. pacte com 02 und 

PCT 100         

83 

FITA COLORIDO MEDINDO 10M X 12MM 
constituídas de um dorso de filme de 
polipropileno biorientado (bopp) 
impresso, especialmente tratado, coma 
finalidade de proporcionar 
um fácil desenrolamento. material escolar – 
cores variadas – pacte 
com 10 rolos 

PCT 50         

84 

FOLHAS DE EVA EMBORRACHADO SEM 
GLITER, 40X60 
med. 10 mm – folha a2 –und – varias cores – 
pacte com 10 und 

PCT 200         

85 
FOLHAS EVA DECORADA (ESTAMPADA) 
medindo - folha 60x40 cm. espessura 1,8 a 2 
mm- pcte com 10 und 

PCT 200         

86 

GIZ DE CERA 15 CORES GIZÃO 
com selo e registro do inmetro, no formato 
jumbo , cores vivas e 
vibrantes, formula resitente á queda, estojo 
exclusivo que garante 
maior proteção – 15 cores 

CX 200         
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87 

GIZ ESCOLAR BRANCO 
produto não toxico –antiarlergico – com 
pelicula plastica que não 
suja as mãos – não solta pó – mais resistente 
– embalabem com 50 
bastões  

CX 15         

88 
GLITER ESCOLAR FRASCO 3 GRS C/12 
CORES SORTIDAS 
gliter escolar frasco 3 grs c/12 cores sortidas 

EB 100         

89 
GLITTER PVC CORES VARIADAS SACO 
500G 
glitter pvc cores variadas saco 500g 

PCT 100         

90 

GRAMPEADOR PROFISSIONAL 200 
FOLHAS 
capacidade para grampear de 30 á 200 fls 
gramatura 75g/m2. 
comporta até 100 grampos de 23/6 – 
dimensões 30x9,1x23,5 cm – corpo de metal 
resistente 

UN 10         

91 

GRAMPEADOR TIPO ALICATE MÉDIO EM 
METAL PARA GRAMPOS 
24/6 E 26/6. DESIGN MODERNO 
com toque suave proporcionando maior 
conforto. base de 
fechamento do grampo com duas posições 
(grampo fechado e 
aberto), em aço, com acabamento niquelado. 
mola resistente com 
retração automática. capacidade para até 105 
grampos. grampeia 
até 20 folhas sulfite de 75g/m². medidas: 
172x70x30mm. 

UN 50         

92 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR – 23/6 
GALVANIZADO 
material de alto resistencia e durabilidade – 
produto atoxico 100% 
reciclavel – embalagem 5000 und. 

CX 100         

93 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR – 24/6 
GALVANIZADO 
material de alto resistencia e durabilidade – 
produto atoxico 100% 
reciclavel – embalagem 5000 und. 

CX 100         

94 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR – 26/6 
GALVANIZADO CAIX 
material de alto resistencia e durabilidade – 
produto atoxico 100% 
reciclavel – embalagem 5000 und. 

CX 100         
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95 

JOGO DE DAMA GRANDE  - 40 PEÇAS 
MADEIRA DOBRÁVEL 
29X29. 
jogo de dama grande  - 40 peças madeira 
dobrável 29x29. 

JG 15         

96 

JOGO DE XADREZ SUPER SPECIAL 
PEÇAS E TABULEIRO 
MARCHETADO - COM A BASE ACABADO 
COM FELTRO, MACIÇO, C 
rei com 9,0 cm de altura e 3,8 cm de base 
- rainha com 7,6 cm de altura e 3,8 cm de 
base 
- bispo com 6,4 cm de altura e 3,0 cm de base 
- cavalo com 5,5 cm de altura e 3,2 cm de 
base 
- torre com 5,1 cm de altura e 3,2 cm de base 
- peão com 4,5 cm de altura e 2,7 cm de base 
tabuleiro marchetado, confeccionado em 
lâminas de madeira imbuia 
(escura) e amapá (clara) com casas de 5,0 
cm com borda em 
imbuia. 
dimensão do tabuleiro - 43 cm x 43 cm. 

JG 15         

97 

JOGOS DE MEMORIA INFANTIL 
EDUCATIVO MINIMO DE 30 PEÇAS  - 
FAIXA ETÁRIA APARTIR DE 3 ANOS . 
jogos de memoria infantil educativo minimo de 
30 peças  - faixa 
etária apartir de 3 anos . 

JG 30         

98 

KIT 1 ENCADERNADORA ESPIRAMATIC + 
100 CAPAS + 100 
ESPIRAIS 
especificção tecnica minima: dimensão da 
maquina: cxlxa: 
43,7x37,3x18,7cm – area de trabalho 
39,2x25,7cm, extensão de 
perfuração 36 cm, quant. de furos 60 – 
capacidade de folhas 20 
folhas – peso liquido 11,350 kg, ajuste 2 até 8 
mm. cor cinza, papel 
a4 / oficio – garantia de 12 meses 

KIT 5         

99 

KIT DE FANTOCHE PROFISSÕES 
COMPOSTO POR 6 PERSONAGENS 
confeccionado em feltro de 1ª qualidade. 
dimensões do produto 
30x30x3cm, peso aprox. 230 gr. garantia do 
fabricante 

KIT 5         
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100 

KIT DE FANTOCHES PERSONALIZADAS - 
CONFECCIONADOS EM 
FELTRO E E.V.A 
composto por 07 personagens caracterizados. 
medindo entre: 33 a 
42 cm de altura. 

KIT 5         

101 

LÁPIS BORRACHA 
composição ecolapis e borracha, corpo 
amarelo, dimensão: altura 
17,5 cm, largura 7,00 mm, profundidade 7,00 
mm, peso 10,00 
gramas – caixa c 12 und 

CX 50         

102 

LÁPIS DE COR 12 CORES COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS 
ecolápis aquarelável -12 cores mais vivas, 
formato triangular com 
exclusivas esferas anti-deslizantes que dão 
maior firmeza para 
pintar e formato triangular – dimensoes axlxp: 
9x17x5 cm, peso 0,250 kg, garantia 90 dias  
contra de feito do fabricante – selo vira 
aquarela, antideslizante e selo ponta max 
resistente, cx c/ 12 und 

CX 200         

103 

LÁPIS PRETO DE ESCREVER COM AS 
MINIMAS CARACTERISTICAS 
hexagonal – hb nº 02 – grip e grafite ultra 
resistente, não quebra 
com facilidade. com selo inmetro. não lasca. 
cx c/72 und 

CX 100         

104 

LAPISEIRA PRETA 0,7MM 
escrita macia e firme, detalhes do corpo 
plastico metalizado, possui 
grip e grafite 0,7mm , borracha, dimensão: 
(axlxp) 2,1x6,7x7cm- 
peso 140gr caixa com 12 und 

CX 10         

105 

LIVRO DE ATA C/ MARGEM PRETO- COM 
AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
capa dura - c/ 200 folhas – papel offset, folhas 
numeradas, produto 
certificado fsc- gramatura 56 g/m² - formato 
205x300mm capa dura 

UN 50         

106 
LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS – CAPA 
DURA. 
livro de ponto 1/4 160fls – capa dura. 

UN 50         
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107 

MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO 
POST IT 15X45 MM – 
CORES DIVERSAS – OFFISET – 500 GR - 
marcador de pagina autoadesivo post it 15x45 
mm – cores diversas 
– offiset – 500 gr -  

BL 50         

108 

MASSA P/MODELAR 160G CX C/12 
CORES- NÃO TOXICA – NÃO 
ENDURECE. COM SELO INMETRO 
massa p/modelar 160g cx c/12 cores- não 
toxica – não endurece. 
com selo inmetro 

CX 400         

109 

MINI DICIONARIO DA LINGUA 
PORTUGUESA; NOVA ORTOGRAFIA 
conténdo: mais de 30.000 verbetes; novos 
verbetes, locuções e 
exemplos; novos vocábulos de diversas áreas 
do conhecimento e 
de níveis e registros diferentes; revisado 
conforme a nova 
ortografia; indicação das 3.000 palavras mais 
frequentes na língua 
escrita contemporânea, contadas e 
selecionadas num acervo de 
mais de 5 milhões de ocorrências; projeto 
gráfico mais atual e 
atraente; dedeiras internas e externas 
(novidade no brasil!) que 
facilitam a consulta; etimologia das palavras; 
quadro morfossintático 
dos principais sufixos da língua, que auxilia 
na compreensão da 
formação das palavras e das possíveis 
funções que possam ter; 
separação silábica; informações gramaticais; 
plurais irregulares; 
palavras derivadas; resumo gramatical; tabela 
de grupos indígenas 
no brasil; tabelas de conjugação verbal; 
tabela de países com suas 
respectivas capitais, seus adjetivos pátrios e 
suas moedas; 
minienciclopedia. peso 0,57 kg, altura 17,00, 
largura 12,00, 
profundidade: 3,50 cm, numero de paginas 
960 , brochura. 

UN 100         

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

110 

MOLHADOR DE DEDOS A BASE DE 
GLICERINA, EM CREME 
LIGEIRAMENTE PERFUMADO NÃO 
TOXICO, PESO 12 GR. PCTE 
molhador de dedos a base de glicerina, em 
creme ligeiramente 
perfumado não toxico, peso 12 gr. pcte com 3 
unid 

PCT 30         

111 

PAPEL CAMURÇA 40X60 CM. PC C/ 25 
UND. CORES SORTIDAS 
papel camurça 40x60 cm. pc c/ 25 und. cores 
sortidas 

PCT 100         

112 

PAPEL CARBONO 1 FACE - 
CARACTERÍSTICA MINIMAS 
formato a4 ( 21 x 29,7 cm ) -   papel carbono 
preto: capacidade para 
10 vias -   para escrita manual. embalagem:  
embalagem com 100 
folhas 

CX 20         

113 
PAPEL CARBONO A4 CARACTERISTICAS 
MINIMAS 
roxo, dupla face- caixa com 100 folhas -  

CX 10         

114 

PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240G 
SPIRAL – PCTE C 10 FOLHAS 
-  CORES VARIADAS 
papel cartão fosco 50x70 240g spiral – pcte c 
10 folhas -  cores 
variadas 

PCT 100         

115 

PALITO DE PICOLÉ PONTA 
ARREDONDADA, VARIAS CORES. PCT C/ 
100 UND 
palito de picolé ponta arredondada, varias 
cores. pct c/ 100 und 

PCT 100         

116 

PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 280GR 
CORES SORTIDAS – PC C/ 
20 UND 
papel cartão fosco 50x70 280gr cores sortidas 
– pc c/ 20 und 

PCT 100         

117 
PAPEL CELOFANE 70X90 CM- PCT C/ 50 
UND 
papel celofane 70x90 cm- pct c/ 50 und 

PCT 70         

118 

PAPEL COLOR SET 110 GR 48X66CM, 
CORES SORTIDAS 
(AMARELA, ROSA, AZUL, VERDE , 
BRANCO, LARANJA, MARRON 
papel color set 110 gr 48x66cm, cores 
sortidas (amarela, rosa, azul, 
verde , branco, laranja, marron, preto, roxo) 
pc. com 20 folha 

PCT 100         

119 

PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 90GRS – TAM 
A2; 65X47,5, BRANCO. 
papel couché brilhante 90grs – tam a2; 
65x47,5, branco. 

PCT 100         
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120 

PAPEL CREPON, CORES VARIADAS 
48X200 CM, CX C/ 20 UND 
papel crepon, cores variadas 48x200 cm, cx 
c/ 20 und 

CX 100         

121 
PAPEL DE SEDA 48X60 CM. PCT. C/ 100 
CORES 
papel de seda 48x60 cm. pct. c/ 100 cores 

PCT 100         

122 

PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G 
papel fotográfico spiral possui alta qualidade 
de impressão -  
compatível com todas as  impressoras jato de 
tinta (inkjet)  - 
especificações:   papel brilhante 130 g/m²  -  
super branco -   
secagem instantânea  -   resistente à água -   
resolução de até 5760 
dpi –dimensões:  a4 - 21cm x 29,7 cm  

CX 100         

123 

PAPEL LAMINADO 45X59 SORTIDOS 
impresso com cores vivas e de brilho intenso 
proporcionando 
excelente aspecto visual.  
ideal para recortes e trabalhos manuais, 
encapar objetos, enfeites 
para festas infantis, etc...  
embalagem:  contém 3 unidades  

PCT 200         

124 
PAPEL MANILHA (HD) 55G 60CMX250M – 
BRANCO 
papel manilha (hd) 55g 60cmx250m – branco 

BOBIN 100         

125 

PAPEL OFICIO A4 – BRANCO -   (210 X 297 
MM 
folhas/resma: 500. resmas/caixa: 10. 75 g/ m². 
99,99% não 
atolamento. produzido a partir de florestas 
100% plantadas e 
renováveis e as fibras são tratadas para obter 
o mais elevado grau 
de brancura. certificação: cerflor e inmetro. 
peso 23 kg – dimensoes 
l31cmxa 25cm x c42cm. cx com 10 resmas 

CX 550         
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126 

PAPEL OFICIO A4 C/ 100 FOLHAS 
COLORIDAS. A4  (210 X 297 MM 
folhas/resma: 500. resmas/caixa: 10. 75 g/ m². 
99,99% não 
atolamento. produzido a partir de florestas 
100% plantadas e 
renováveis e as fibras são tratadas para obter 
o mais elevado grau 
de brancura. certificação: cerflor e inmetro. 
peso 23 kg – dimensoes 
l31cmxa 25cm x c42cm. cx com 10 resmas 

CX 50         

127 

PAPEL SULFITE 75G 216X330 OFICIO A2 
produzido a partir de florestas 100% 
plantadas e renováveis e suas 
fibras são tratadas para obter o mais alto grau 
de brancura.  
especificações :  gramatura: 75g/m² -  
folhas/resma: 500 -  
certificação: cerflor e inmetro - dimensões :  
formato: oficio 2 (2106 
x 330 mm) – embalagem: 500 folhas – caixa 
com 10 resmas. 

CX 20         

128 

PASTA AZ PLASTICA COM 2 FUROS 
RESISTENTE TAM. OFICIO 
LOMBO ESTREITO COM INDICE: 
pasta az plastica com 2 furos resistente tam. 
oficio lombo estreito 
com indice 

UN 300         

129 

PASTA C/ELÁST.POLIP. 350X235MM SEM 
LOMBRO - 
TRANSPARENTE 
pasta c/elást.polip. 350x235mm sem lombro - 
transparente 

UN 100         
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130 

PASTA CANALETA REMOVÍVEL A4 - COR: 
CRISTAL. modelo: canaleta. 
tamanho: a4 (210 x 297 mm) -capacidade: até 
30 folhas.com 
canaleta lateral removível.canaleta rígida na 
cor branca.capa e 
contra-capa transparentes. 
não adere, não marca e nem amassa os seus 
documentos.possui 
vinco lateral para o encaixe da canaleta e 
melhor fixação das 
folhas. 
material: polipropileno resistente.  
indicações de uso: 
ideal para apresentação de propostas, 
trabalhos escolares, 
projetos, contratos e arquivos em geral. 
 conteúdo da embalagem: 
1 pasta plástica / 1 canaleta. 

UN 500         

131 

PASTA CATALOGO C/ 200 ENV. OFICIO C/ 
PARAF. METAL COR 
PRETA 
pasta catalogo c/ 200 env. oficio c/ paraf. 
metal cor preta 

UN 50         

132 

PASTA CLASSIFICADORA 480 G/M² MED. 
345 X 235 MM 
cartão duplo com grampo plastico extendido 
aproximadamente 10 
cm.. pcte c/ 10 und capacidade para 500 
folhas,  cor azul – 
certificação  iso 9001. 

PCT 100         

133 

PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA 
480 GR. MED. 345 X 235 
MM 
cartão duplo com grampo plastico extendido 
aproximadamente 10 
cm.. pcte c/ 10 und capacidade para 500 
folhas,  cor cinza. 
certificação isso 9001. 

PCT 150         

134 

PASTA POLIONDA -  ABA E ELÁSTICO 
OFICIO LOMBO 55MM 
pasta polionda -  aba e elástico oficio lombo 
55mm 

UN 200         

135 

PASTA PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR 
32X23,5X3CM- 
pasta prancheta a4 com prendedor 
32x23,5x3cm 

UN 200         
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136 

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA  
OFICIO, COM GRAMPO- 330 G 
COMPLETA 36X24 CM – PCT C/ 10 
pasta suspensa marmorizada  oficio, com 
grampo- 330 g completa 
36x24 cm – pct c/ 10 

PCT 300         

137 
PERCEVEJO LATONADO N4 – CX C/ 100 
UND 
percevejo latonado n4 – cx c/ 100 und 

CX 30         

138 

PERFURADOR DE 2 FUROS P/ 70 FLS. 
93K8 
perfurador 2 furos para até 70fls de papel 
75g/m2 -perfurador de 
papel metálico -apoio da base em polietileno  
- pinos perfuradores 
em aço e molas em aço - diâmetro do furo 
6mm - distancia dos furos 
80mm -com margeador plástico  

UN 100         

139 

PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 100 
FOLHAS - DIMENSÕES: 115 X 
240 X 260MM 
aberturas: 13mm 
capacidade de perfuração: 100 folhas 
distância entre furos: 80mm 
distância de margem: 8mm 
peso: 3,2kg 
base e cabo: ferro fundido 
base: plástico reciclável 
pinos: aço trefilado, temperado e zincado 
separadores: transparentes 
cor: cinza claro 

UN 50         

140 

PILHA ALCALINA TAMANHO AA PEQUENA 
– EMBALAGEM COM 4 
UNIDADE – SELO DA DURALOCK 
TECHNOLOGY - GARANTIA 
pilha alcalina tamanho aa pequena – 
embalagem com 4 unidade – 
selo da duralock technology - garantia de 3 
meses 

EB 100         

141 

PILHA ALCALINA TAMANHO AAA 
pilha alcalina tamanho aaa pequena – 
embalagem com 4 unidade – selo da duralock 
technology - garantia de 3 meses 

EB 100         
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142 

PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE D 2 
CARTELA COM 2 
UNIDADES. SELO DA DURALOCK 
TECHNOLOGY - GARANTIA DE 
pilha alcalina tamanho grande d 2 cartela com 
2 unidades. selo da 
duralock technology - garantia de 3 meses  

EB 50         

143 

PINCEL ATOMICO PONTA FINA 
ARREDONDADA COM TAMPA ANTI 
ASFIXIANTE – CORES VAIADAS 
pincel atomico ponta fina arredondada com 
tampa anti asfixiante – 
cores vaiadas 

CX 50         

144 

• PINCEL MARCADOR PERMANENTE COM 
AS MINIMAS 
CARACTERISTICAS 
atômico 1100 p – ponta macia – apaga 
facilmente -  tinta especial – 
não recarregavel ponta macia -– cores 
variadas – cx com 12 und 

CX 70         

145 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO – 
RECARREGAVEL 
– 4 cores  vivas – ponta redonda e com maior 
durabilidade – 
escreve até 450 m o com traço grosso – selo 
inmetro-  cx c/ 12 und. 

CX 20         

146 

PISTOLA DE COLA QUENTE 100W BI-VOLT 
PROFISSIONAL 
aplicador térmico profissional potencia 
nomimal 25 w – 80 hz 
indicado para derretimento de bastões de 
adesivo termoplástico com 
diâmetro de 11 mm a 12 mm.(grosso) 
- capacidade de aquecimento superior aos 
aplicadores 
convencionais, proporcionando uma aplicação 
mais eficiente e 
rápida. carcaça elaborada com plástico de 
alta resistência 
proporciona maior durabilidade (não vasa) -  
derrete cola branca e 
preta e ou coloridas , utiliza o bastão – grosso 
– selo de segurança 
do inmetro e abnt 

UN 50         

147 

PLACA DE ISOPOR MEDINDO 5 MM - 25 
CM X 25 CM - UND - 
placa de isopor medindo 5 mm - 25 cm x 25 
cm - und -  

UN 100         
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148 
PLACAS ISOPOR 1M X 50CM - 20 MM – 
UNID 
placas isopor 1m x 50cm - 20 mm – unid 

UN 100         

149 

PORTA LÁPIS, CLIPS, LEMBRETE EM 
ACRILICO COM DIVISÓRIAS 
3X1- 
porta lápis, clips, lembrete em acrilico com 
divisórias 3x1 

UN 50         

150 

PRENDEDOR DE PAPEL DE ALTA 
PRESSÃO PAPEL GENIAL POSSUI 
6 TAMANHOS 
prendedor de papel de alta pressão papel 
genial possui 6 tamanhos 
disponíveis: ge-315 (15mm), ge-319 (19mm), 
ge-325 (25mm), ge-332 
(32mm), ge-341 (41mm) e ge-351 (51mm). 
produzido em metal de 
alta resistência. clipe niquelado. dimensões: 
comp. 50 mm – larg. 15 mm – alt. 27 mm 
(15mm).   comp. 60 mm – 
larg. 20 mm – alt. 35 mm (19mm).  comp. 70 
mm – larg. 28 mm – alt. 
42 mm (25mm).  comp. 100 mm – larg. 35 
mm – alt. 55 mm (32mm).   
comp. 105 mm – larg. 75 mm – alt. 40 mm 
(41mm).   comp. 140 mm – 
larg. 95 mm – alt. 50 mm (51mm). 
embalagem: 
15mm, 19mm, 25mm e 32mm: box com 12 – 
caixa com 12 box. 41mm 
e 51mm: box com 12 – caixa com 6 box. 

CX 50         

151 

PULA CORDA COM 2 METROS DE 
COMPRIMENTO 
cabos de madeira e corda de nylon. 
embalagem: saco plástico 
grampeado com solapa colorida produto com 
certificação do 
inmetro. 

UN 100         

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

152 

QUADRO BRANCO C/PORTA PINCEL - 
MOLDURA ALUMÍNIO (3,00 X 
1,20 MT) 
composição branco máxima aglomerado 
12mm - mold. aluminio 
laminado melamínico branco em 0,8mm. 
chapa de madeira 
aglomerada resinada mdp 12mm. moldura j 
alumínio anodizado 
natural 18mm frente x 15mm espessura, 
cantos retos. suporte para 
apagador em alumínio 25cm. orificios na 
moldura para fixação na parede. 

UN 10         

153 

QUADRO NEGRO C/PORTA PINCEL - 
MOLDURA ALUMÍNIO (3,00 X 
1,20 MT) 
composição preto máxima aglomerado 12mm 
- mold. aluminio 
laminado melamínico branco em 0,8mm. 
chapa de madeira 
aglomerada resinada mdp 12mm. moldura j 
alumínio anodizado 
natural 18mm frente x 15mm espessura, 
cantos retos. suporte para 
apagador em alumínio 25cm.orificios na 
moldura para fixação na 
parede. 

UN 10         

154 

REABASTECEDOR P/ MARCADOR 
QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL AZUL 20ML. TINTA COM 
SECAGEM RAPIDA E 
FACIL APA 
reabastecedor p/ marcador quadro branco 
recarregável azul 20ml. 
tinta com secagem rapida e facil 
apagabilidade – cx c 12 und 

CX 20         

155 

REGUA DE POLIETILENO, MEDINDO 30 CM 
TRANSPARENTE 
reforçada, com impressão da graduação 
legivel sem falhas em 
milimetros e centimetros , sem deformidades 
ou rebarbas a fim de 
proporcionar um traçado retilineo perfeito – 
und 

UN 300         

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

156 

TECIDO CHITA /CHITÃO ESTAMPADO 
ESTAMPADO – 100% 
ALGODÃO – LARGURA 140 CM – PEÇA 30 
MTS 
tecido chita /chitão estampado estampado – 
100% algodão – largura 
140 cm – peça 30 mts 

PÇ 10         

157 

TECIDO EM OXFORD 100% POLIESTER 
LISO ROLO 50M X3M – 
CORES VARIADAS - 
tecido em oxford 100% poliester liso rolo 50m 
x3m – cores variadas 
- 

PÇ 100         

158 

TECIDO EM TNT LISO CORES SORTIDAS C 
50 MTS – TECIDO NÃO 
TECIDO 
tecido em tnt liso cores sortidas c 50 mts – 
tecido não tecido 

PÇ 100         

159 

TECIDO MALHA DECORATIVA – 
DECORAÇÃO PARA FESTAS, 
SHOWS E EVENTOS EM GERAL -  
ESPECIFICAÇÃO 
composição: 100% poliéster largura: +ou- 
1,90 mtos - gramatura: 
115 g/m² 
flexibilidade: de 25% a 30% alteração 
dimensional a lavagem 
comprimento: +ou- 8% - alteração 
dimensional a lavagem largura: 
+ou- 6% -torção a lavagem: +ou- 5% 
lavagem: temperatura máxima 40°c - não 
alvejar / secagem em baixa 
temperatura 
não passar / não limpar a seco – pç com 30 
mts 

PÇ 10         

160 

TESOURA DE COSTURA TAM. 24 CM COM 
CABO EM PLASTICO – 
USO PROFISSIONAL E DOMESTICO 
medidas do produto: comprimento 25,0 cm – 
largura: 1,4 cm – altura: 
8,0 cm – peso: 0,120 kg  

UN 50         

161 

TESOURA ESCOLAR; 13 CM SEM PONTA; 
CAPA PROTETORA 
PLASTICA. CORES: ROSA, VERDE, PRETA. 
LAMINA DE AÇO 
tesoura escolar; 13 cm sem ponta; capa 
protetora plastica. cores: 
rosa, verde, preta. lamina de aço inox, cabo 
emborrachado 
empolipropileno. cx c/ 20 und 

CX 50         

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

162 

TESOURA PARA PICOTAR LAMINA EM 
AÇO INOX 8 CM, CABO EM 
POLIPROPILENO - DIMENSÕES: 21 MM 
tesoura para picotar lamina em aço inox 8 cm, 
cabo em polipropileno 
- dimensões: 21 mm 

UN 20         

163 

TINTA FACIAL  PARA MAQUIAGENS 
ARTISTICAS – 10 POTES 4 
GRS CADA– ATOXICA – CORES 
VIBRANTES. 
tinta facial  para maquiagens artisticas – 10 
potes 4 grs cada– 
atoxica – cores vibrantes. 

EB 100         

164 

TINTA GUACHE 500 ML – PARA 
TRABALHOS ARTISTICOS E 
ESCOLARES não é toxica, soluvel em água e 
disponivel em 13 cores que são 
misciveis. entre si. aplicavel em papel, papel 
cartão, cartolina, 
gesso, madeira e ceramica. conforme portaria 
inmetro nº 333/2012 – 
e registro 002188/2014 – cores variadas 

UN 700         

165 

TINTA P/CARIMBO E P/ AUTO-ENTINTADO 
40ML – IDEAL PARA 
TODOS OS MODELOS DE CARIMBOS 
AUTO 
entintados – reativa o funciomanto com 
algumas gotas, 
proporiconando performance – contém 3 
frascos na embalagem – 
cor preta/azul 

CX 10         

166 

TRANSPARÊNCIA IMPRESSÃO JATO DE 
TINTA SEM TARJA A4 50 
UND 
transparência impressão jato de tinta sem 
tarja a4 50 und 

CX 30         

 

____________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
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ANEXO IV – MINUTA DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

 

 
Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com sede (endereço 

completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato por seus(s) (qualificação(ões) do(s) 

outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), 

nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão 

social da empresa) perante O Município de Jacinto MG, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 

036/2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 

declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e de Documentos 

de Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 

desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da Outorgante. 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

 Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e apresentação de cópia 

autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original com foto que identifique o credenciado. 

 Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  

MATERIAL  DIDÁTICO,  DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO EM GERAL PARA 

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na 

(endereço completo), para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, 

de 17/07/2002, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital do 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 

9.854/99) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  

MATERIAL  DIDÁTICO,  DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO EM GERAL PARA 

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. 

  

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e 

artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) 

anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos 

para qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha 

imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 

 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

  

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2017 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  

MATERIAL  DIDÁTICO,  DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO EM GERAL PARA 

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. 

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº 

RG) e do CPF nº (nº CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser (Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obs.: 

 Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VIII – TERMO DE ADESÃO DE CARONA 

 

OFÍCIO Nº ______/ 

 

Local e data 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços do Município de Jacinto MG 

Pregão Presencial nº ___/2017 

Ata de Registro n° (n° da Ata) 

 

Senhor Gestor, 

 

Nos termos da legislação vigente aplicável, venho à presença de V. Exa. 

manifesto o interesse da (nome do carona) de (cidade), em fazer o uso da Ata de Registro de 

Preços nº (n° da Ata) do MUNICÍPIO DE JACINTO MG, através do Pregão Presencial nº 

___/2016 para Registro de Preços, com o fim de adquirir, nos termos, condições e 

especificações contidas na mesma, os itens constantes do quadro demonstrativo abaixo: 

Item Especificação Und Qtde Registro Qtde Adesão Fornecedor 

      

      

      

 

Razão Social: (nome do órgão/entidade interessado na adesão) 

CNPJ: XXXXXXXXXXX 

Endereço: XXXXXXXXXXX  

Responsável: (nome completo / cargo / CPF)  

Telefone: XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Atenciosamente, 

 

(nome do solicitante) 

(cargo) 

 

Ilmo. Sr. 

(nome do gestor) 

(cargo gestor) 

Gestor da Ata de Registro de Preços 

(nome do órgão gestor) 
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ANEXO IX 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A 

EMPRESA .............................................................   

O Município de XXXXXXXXXXX, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) 

da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida 

pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 

proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

MARCA UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1       

2       

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da 

assinatura da ata, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
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execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 

EXERC. FICHA FONTE DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

xxxxx xx xx xx xxxxxx 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7.  CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
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aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 

salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Quadro de Avisos do Município e Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o 

da Comarca de Jequitinhonha – Justiça Comum. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2017. 
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_______________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com

