
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº17/2018 

               Processo Administrativo nº2270/2018 

“AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ESCOLA 

MUNICIPAL GINA GUAGNINI” 

 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, através de 

sua representante legal Exmª. Prefeita Municipal, Rita de Cássia 

Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, 

e Lei Complementar nº 123/06, torna público, para conhecimento dos 

interessados que se encontra aberta, licitação, sob a modalidade 

de "TOMADA DE PREÇOS", tipo menor preço por ítem, para Aquisição 

de materiais para uso da Secretaria Municipal da Educação de 

Muitos Capões/RS. 

  

     Os envelopes contendo os documentos e as 

propostas serão recebidas até o dia 10 de janeiro de 2019, às 

14h30min., quando serão abertos, na Sala das licitações, junto ao 

prédio da Prefeitura Municipal, sito a rua Dorval Antunes Pereira, 

950, em Muitos Capões – RS, CEP 95.230-000. 

 

1. OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE 

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA O ANO LETIVO 2019 DOS ALUNOS DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GINA GUAGNINI, NAS MODALIDADES 

EDUCAÇÃO INFANTIL DIVIDIDO EM: CRECHE E PRÉ-ESCOLA E ENSINO 

FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NO ANEXO I DO EDITAL:  

 

TODOS OS PRODUTOS COTADOS DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE 

 

  

 

Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do programa 

“Sys Proposta”, deverá ainda ser impressa a mesma após a cotação e 

obrigatoriamente ser entregue esta ao pregoeiro ou presidente da CPL. 

 Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD ou por e-mail no dia e hora da 

abertura do certame, a proposta através de arquivo com extensão. KIT. O 

executável deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br ou pelo 

e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o fornecedor/licitante deverá  

instalar o executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR UNITÁRIO.    O 

PREENCHIMENTO DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA 

a) Itens sem cotação deverá ficar vazio. 

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para 

preenchimento da proposta,  www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.  

   

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

     Serão admitidos à licitação as Empresas 

que apresentarem os documentos comprobatórios de habilitação 

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/
mailto:licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br
http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/


 

jurídica, regularidade fiscal de acordo com as normas da Lei nº 

8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, a saber: 

 

2.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

Sociedade Comercial e em caso, de Sociedade por Ações, acompanhado 

do documento de eleição de seus administradores;  

 

2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

 

2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da empresa 

participante do certame; 

 

2.4. Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

Parágrafo 1º A comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte poderá ser exigida    

quando da assinatura do contrato. 

Parágrafo 2º As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

Parágrafo 3º Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, 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, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 

com efeito, de certidão negativa. 

Parágrafo 4º A não–regularização da documentação, no prazo 

previsto mencionado na observação 3, 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, e deste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

2.5. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da Sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no 

máximo 60 dias anterior a data de abertura da licitação; 

 

2.6. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social (2017), já exigíveis e apresentados na forma da 

lei.  

 

2.6.1. No caso de empresa que não tenha um ano de exercício 

social, deverá comprovar suas atividades na forma de apresentação 



 

de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, porém, deverão 

ter, no mínimo 3 (três) meses de efetiva atividade (comprovada).  

 

2.7. Declaração ou outro documento mencionando que  em cumprimento  

ao inciso XXXIII, do artigo 7º da CF/88 combinado ao inciso V do 

artigo 27 da Lei de Licitações,  não possui no quadro funcional 

pessoas menores de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

 

2.8. Declaração ou outro documento mencionando que não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas (federal, estadual e municipal). 

 

2.9. Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação e de que 

o equipamento ofertado atende a todos os requisitos do edital; 

 

2.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,  para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho. (Lei nº 12.440/2011). 

 

2.11. A documentação solicitada nos itens 2.1 ao 2.10, deverão ser 

apresentados para fins de expedição do Certificado de Registro 

Cadastral, no prazo estabelecido no § 2o do art. 22 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. Data limite para expedição 07/01/2019. 

  

2.12. O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado 

no envelope correspondente a documentação, juntamente com os 

documentos solicitados nos itens 2.3 e 2.4 e 2.13 se atender os 

requisitos da LC 123/06.  

 

2.13. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos arts. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, deverá apresentar no envelope de habilitação, declaração 

firmada por contador,  ou documento expedido pela Junta Comercial 

sede da empresa de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte,  e que não se enquadra em nenhum dos impedimentos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da referida lei. As 

declarações falsas estarão sujeitas as penalidades na forma da Lei 

de Licitações, não excluindo as sanções da legislação penal. 

Observação 1: As empresas que não enviarem referido documento, 

caso sejam microempresa ou empresa de pequeno porte, não terão o 

benefício contido na referida lei mencionada acima.  

 

2.14. Os documentos solicitados para a confecção do CRC, poderão 

ser originais, cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da 

administração municipal do setor de licitações.  Os documentos 

expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original 

ou cópia reprográfica sem autenticação (cópia simples), 

entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade 

através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. 



 

 

2.15. O CRC, não será considerado para efeito de habilitação em 

certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de 

validade vencida.  

 

2.16- Todos os documentos apresentados deverão serem 

correspondentes  à matriz ou à filial da empresa que ora se 

habilita para este certame licitatório.   

 
NOTA IMPORTANTE:  

A. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos 

Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de 

documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à 

apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da 

abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após 

encerramento da greve. 

 

 A.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que 

demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), 

haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o 

previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

 

 A.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de 

empenho e/ou contrato), vindo o contratado apresentar certidão positiva 

(ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante 

determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento 

de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, 

I, da Lei nº. 8.666/93. 

 

 A.3. Havendo, por parte dos Órgãos Diretivos das entidades 

governamentais grevistas, normatização sobre o procedimento a ser 

adotado em relação aos documentos por elas expedidos, somente será 

aceita documentação que estiver atendendo aos dispositivos da respectiva 

normatização. 

 

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

3.1. O prazo para a entrega de todo o objeto licitado será até 

01/02/2019 de acordo com o item e licitante vencedor.         

 

3.2. Após a homologação/expedição da nota de empenho do objeto 

adjudicado, o material deverá ser entregue diretamente no 

ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL GINA GUAGNINI DE MUITOS CAPÕES. 

 

3.3. O pagamento será efetuado em parcela única até 15 dias após a 

entrega do objeto licitado conforme solicitado.  

 

3.4. A empresa vencedora do item ou itens deverá fazer a entrega 

do material solicitado todo de uma única vez, respeitando a 

descrição e a qualidade solicitada; 

 

3.5. A empresa deverá respeitar as marcas pré-aprovadas pelo 

município ou enviar um mostruário para conferência da qualidade da 

licitação; 

 



 

3.6. Os produtos que não respeitarem as descrições solicitadas na 

licitação, não serão aceitos. 

  

OBSERVAÇÃO: A licitante que não se fará presente no dia da 

abertura do envelope contendo a documentação, poderá enviar junto 

com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal a que 

tem direito para interposição de eventual recurso ou impugnação na 

fase de habilitação, desde que seja habilitada a participar do 

certame. 

 

4. APRESENTAÇÃO  DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

    

4.1. Em envelope lacrado (no 1), os proponentes apresentarão a 

documentação, solicitada  no item 2.12, contendo,  na parte 

externa do envelope a menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 

FONE E FAX 

  

4.2. Em envelope distinto, lacrado, (no 2), o(s) licitante(s) 

apresentará(ao) (a) proposta(s) de preços, que deverá(ao) ser(em)  

assinada(s) pelo(s) responsável(is) legal(is). Se forem 

procuradores, anexar a procuração respectiva. Se não for o 

original, deverá ser cópia autenticada por tabelião, devendo 

constar na parte externa do envelope a menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 

FONE E FAX 

 

4.3. As propostas deverão atender os termos deste Edital quanto ao 

prazo de entrega e as condições de pagamento. 

4.4. O preço proposto será fixo, não admitindo-se reajustes sob 

qualquer título. 

4.5. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações 

previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, 

fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham 

a incidir sobre o objeto licitado. 

4.6. Os preços propostos serão considerados completos e 

suficientes para o objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer 

reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou má 

interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira 



 

responsabilidade da empresa participante do processo licitatório, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para 

que não faça cotação errada.  

4.7. A apresentação da proposta pela empresa participante, implica 

aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a 

matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso 

não cumpra as disposições contidas neste edital, será imputada a 

empresa vencedora a pena prevista no art. 87,III da Lei de 

Licitações, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses.   

4.8. A Comissão de Licitação não aceitará propostas com produtos 

cotados sem constar marca. 

4.9. Não serão aceitos na entrega, produto(s) de marcas(s) 
diferente(s) daquela(s) constante na proposta vencedora.   
4.9. Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, 

extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas 

como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. Portanto, as propostas 

que não atenderem os termos deste EDITAL serão desclassificadas. 

4.10. A(s) empresa(s) participantes do processo licitatório, ao 

efetuarem a(s) sua(s) proposta(s), deverão obedecer rigorosamente 

ao descritivo dos itens, sem qualquer alteração quanto a ordem, 

quantidades e características dos mesmos, sob pena de 

desclassificação da proposta.  

4.11. Para o objeto do presente edital deverão ser apresentadas 

amostras até o dia 04/01/2019, as quais serão avaliadas de acordo 

com os critérios elencados nos itens 4.11.4, 4.11.5. A emissão de 

relatório desfavorável em relação à amostra apresentada para 

avaliação impossibilitará a oferta para a marca reprovada, 

entretanto não implicará desclassificação da licitante, desde que 

faça oferta de ítem  das marcas já pré-aprovadas neste edital ou 

com parecer favorável; 

4.12. Deverá fornecer o número da conta bancária da licitante: 

Banco; agência e conta corrente, juntamente com a proposta de 

preço, declarando que a empresa recebe os valores através de 

depósito bancário de acordo com a emissão da nota fiscal/Danfe, 

tudo assinado pelo representante legal. 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

 

4.11.1. Caso as licitantes optem por cotar produtos das 

marcas/fabricantes pré-aprovadas, constantes nos Anexos, não 

necessitarão apresentar amostras. As licitantes que desejarem 

ofertar produtos de marca/fabricante diversos dos pré-aprovados, 

deverão apresentar uma unidade, original, do respectivo objeto, 

respeitando a unidade de medida (caixa/pacote) quando for o caso, 

sob pena de desclassificação do item em caso de descumprimento, no 

prazo estabelecido no ítem acima; 

 



 

4.11.2. Juntamente com as amostras enviadas para análise, deverá 

ser juntada uma correspondência com identificação do proponente, 

especificando quantas amostras estão sendo enviadas, nome/marca do 

produto e número do item no edital a que se refere, (ver anexo I). 

Caso as licitantes optem por cotar produtos pré-aprovados, não 

precisará  enviar amostras. As amostras somente deverão enviadas 

caso  não seja produtos dessas marcas pré-aprovadas. As empresas 

que cotarem produtos de marcas não pré aprovadas e que não tenham 

enviadas amostras, ou tenham  sido enviadas e  foram reprovadas,  

esses itens  serão desclassificados. As amostras deverão ser 

enviadas dentro de envelope ou caixa, constando também na parte 

externa a seguinte menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS  17/2018 

- A M O S T R A – SETOR DE LICITAÇÕES 

PROPONENTE – Nome da Empresa 

FONE/FAX 

E-MAIL 

 

4.11.3. O proponente deve encaminhar as amostras ao SETOR DE 

LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, sito à rua 

Dorval Antunes Pereira, 950, de acordo com as exigências do 

edital; 

 

4.11.4. O objeto do presente edital deve preencher todos os 

requisitos e características mínimas exigidas na descrição do 

ítem. Os itens que não tenham marcas pré-aprovadas, não necessitam 

enviar amostras, porém devem cotar produtos de boa qualidade 

disponíveis no mercado, devendo os mesmos ser de 1ª (primeira) 

linha de cada marca oferecida. Materiais de qualidade inferior 

serão devolvidos; 

 

4.11.5. Os produtos serão analisados, quando couber, pelos 

seguintes critérios objetivos, como: durabilidade, apresentação, 

componentes, segurança, deformidades, acabamento, encaixe, 

espessura, comprimento, largura, altura, borrões, rebarba, duração 

sem falhas, funcionalidade, secagem, odor, aderência, rolamento, 

luminescência, qualidade na escrita, qualidade no conteúdo, 

dimensões, fixação, transparência, resistência, alongamento, 

tração, remoção. 

 

5. DO JULGAMENTO:  Esta licitação é do tipo menor preço e o 

julgamento será realizado pela Comissão de Licitações, levando em 

consideração o menor preço por item. 

 

6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Em todas as fases da presente 

licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 



 

7. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO: A homologação e 

adjudicação do objeto desta licitação será efetuada pela Exmª. 

Prefeita Municipal, à proponente que apresentar  a  proposta de 

acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço  

por item. 

 

8. DAS PENALIDADES A SEREM APLICADAS ÀS EMPRESAS: 

8.1. À licitante vencedora do presente certame que se recusar, 

injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, conforme 

artigo 81 da lei nº 8.666/93. 

8.2. Pelo atraso injustificado na entrega do (s) objeto (s) 

licitado (s), conforme prazo previsto no edital, e/ou entregar em 

desacordo com o solicitado, a Administração  aplicará multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da proposta, acrescida de correção 

monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, conforme art. 86 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.3. Além da multa, o Município poderá aplicar as seguintes 

penalidades: 

8.3.1 - ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes 

hipóteses: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, 

independentemente da aplicação de multa moratória. 

b)- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos 

ao desenvolvimento dos serviços da entidade. 

8.3.2-SUSPENSÃO 

a) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM o 

Município de Muitos Capões/RS. 

b) A suspensão do direito de licitar e de contratar com o 

Município de Muitos Capões/RS, poderá ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato, 

por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis da data do recebimento da intimação. 

c) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de 

contratar com a entidade poderá ser aplicada nos seguintes prazos 

e situações: 

d) Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses: 

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham 

acarretado prejuízo à entidade. 

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido 

aplicação da sanção de advertência. 

e) Por 1 (um) ano: 



 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante 

que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover 

novo procedimento licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo 

estabelecido. 

f) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente. 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, 

ensejando a rescisão do contrato. 

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou 

falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação. 

V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da 

licitação. 

VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para 

licitar e contratar com a entidade. 

8.3.3. MULTA 

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa 

moratória e multa por inexecução contratual. 

8.3.4. MULTA MORATÓRIA 

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado 

no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital para 

os compromissos assumidos. 

II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por 

cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor da NOTA DE 

EMPENHO. 

8.3.5. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no 

percentual de 5% (cinco por cento) pela rescisão do contrato por 

culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado. 

8.3.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM o 

Município de Muitos Capões/RS.  

a) A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o 

Município de Muitos Capões/RS, será proposta se anteriormente, for 

constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada, em prejuízo da 

entidade; evidência de atuação com interesses escusos ou 

reincidência de faltas que acarretem prejuízos à entidade ou 

aplicação sucessivas de outras penalidades. 

b) A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de 

transacionar com o Município de Muitos Capões/RS, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja 

promovida a reabilitação. 



 

c) A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o 

Município de Muitos Capões/RS,  poderá ser proposta pela mesma, na 

ocorrência de uma das situações previstas nos itens acima, 

concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 

(dois) anos. 

d) As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções 

cabíveis. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1. O Município de Muitos Capões/RS, reserva-se o direito de 

rejeitar todas as propostas, bem como, o de revogar a presente 

licitação por razões de interesse do serviço público, sem que 

assista aos interessados direito a qualquer indenização; 

9.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato.  

9.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

9.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, 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, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa. 

9.5. A não–regularização da documentação, no prazo previsto no 

item 8.4, 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, e deste edital, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.6. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

9.7. Para efeito do disposto no item 8.6 do edital, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da 

proposta de menor valor, logo após a classificação (depois de 

ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, 

seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 



 

julgamento definitivo do recurso interposto), será convocada a 

empresa beneficiária da LC 123/06, para que apresente nova 

proposta, querendo, para os itens que foi convocada, desde que a  

nova proposta de preço seja inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada, na forma do inciso anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 8.6 deste edital, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito, para que no prazo de 24 horas 

apresente nova proposta, querendo, conforme estabelece a LC 

123/06, sendo entendido a não apresentação de nova proposta , como 

renúncia ao privilégio concedido. 

III – No caso de equivalência (empate) dos valores apresentados 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

no intervalo do item 8.6 deste edital, será realizado sorteio 

público. 

9.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 

8.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. O disposto neste item somente 

se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa de pequeno porte. 

9.9. Será firmado contrato com o proponente vencedor da licitação, 

nos termos da Lei, nº 8.666/93, texto vigente.  

9.10. Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou de quaisquer outros documentos, 

ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, que diz 

respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno 

Porte. 

9.11. Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e 

as propostas, apresentar reclamações, recursos, nova oferta de 

preços e assinar atas, as licitantes ou seus representantes 

devidamente credenciados, com poderes específicos para tal. 

9.12. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 

documentação, não serão admitidos à licitação as participantes 

retardatárias. 

9.13. Em caso de reclamação, a licitante deverá prestar os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Muitos 

Capões/RS, sempre via protocolo; 

9.14. A licitante assumirá inteira responsabilidade por todos os 

prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município 

de Muitos Capões/RS; 

9.15. A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, 

será notificada e reincidindo na falta poderá sofrer as 

penalidades previstas neste edital; 



 

9.16. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os 

prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município 

de Muitos Capões/RS, quando da execução dos serviços; 

9.17. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias nas compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 
9.18. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
Parágrafo 1º. A impugnação ao edital deverá ser protocolada junto 
ao protocolo geral, não sendo conhecidas e recebidas impugnações 
enviadas por e-mail ou por correios. 
 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  A despesa decorrente com a presente 

licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias. 

  

Material de Distribuição Gratuita: 

 

Projeto atividade: 2154 – Aquisição de materiais escolares – ensino 

fundamental – CR 257 

Projeto atividade: 2155 – Aquisição de materiais escolares – ensino 

fundamental –creche – CR 283 

Projeto atividade: 2226 – Aquisição de materiais escolares – ensino 

infantil – Pré-escola – CR 284 

Natureza da despesa: 33.90.32 – material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

 

 

11. DAS INFORMAÇÕES: 

 

 
 Maiores informações complementares poderão ser 

obtidas junto a Administração Municipal de Muitos Capões/RS, sito 
à Rua Dorval Antunes Pereira, 950, no horário Comercial, ou pelo 
telefone 54- 3612 2107.  Se referentes a condições específicas 
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 

objeto, deverão ser solicitadas à Comissão de licitações, por 
escrito, no mínimo até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura da licitação.   
 

12. ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e 

inseparável deste edital os anexos: 

12.1. Anexo I – Relação do Material De Distribuição Gratuita (Escola 

GG);  



 

12.2. Anexo II - Declaração de Cumprimento das Condições de 

Habilitação e de que o equipamento ofertado atende a todos os 

requisitos do edital; 

12.3. Anexo III - Declaração do art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição 

da República; 

12.4. Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 

12.5. Anexo V - Declaração de enquadramento da empresa como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

12.6. Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços. 

 
 

 

                           Muitos Capões, 17 de dezembro de 2018. 

 

 

_____________________________ 

Rita de Cássia Campos Pereira 

Prefeita Municipal 
 

 
 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

   

Ensino Fundamental - 2154 -
339032 - 257 - 20    
  R$ 22.408,89   
Educação Infantil CRECHE - 2155 - 
339032 -283 -20   
  R$ 12.487,66   

 
ANEXO I 

LOTE I - MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ESCOLA GG) 
ITEM Produto Descrição Unidade  Valor 

Unitári
o  

Marcas 
Pré-
aprovadas 

Total Valor 
Total 

Imagem 
Ilustrativa 

1 

Adaptador De 

Tomada T 

Universal 

Benjamim  

Cor : Branca. Suporta Até 3 

Cabos De Energia Conectado 
unidade 

 R$          

3,50   
8 

 R$           

28,00  

 

2 Alfinete 

Caixa com 50g, contendo 

aproximadamente 500 

unidades; Alfinete Fino, Nº 

24, Aço niquelado, não 

oxidam. 

caixa 
 R$          

4,39  

Iara, 

Círculo, 

Daily 

6 
 R$           

26,34  

 

 

3 
Apontador 

simples Faber 

Castel 

Confeccionado Em Plástico 

De Alta Resistência, Lâmina 

De Aço Temperado, 

Apontador De Qualidade Que 

Cabe Em Qualquer Lugar. 

unidade 
 R$          

2,30  

Faber-

Castel 
200 

 R$         

460,00  

 
 

 



 

4 Lápis de Cor 

Caixa contendo  12 lápis 

resistente de cores vivas + 3 

EcoLápis Grafite. A linha 

Ecolápis é produzida com 

madeira de manejo florestal 

sustentável e certificado, além 

do conforto, a criança irá 

ajudar a colorir um mundo 

melhor. 

caixa 
 R$        

14,99  

Faber-

Castell 
350 

 R$      

5.246,

50  

 

5 
Algodão em 

bola colorido 

Algodão Cremer Bolas 

Coloridas Macio e Extra 

Absorvente 50g.  100% 

algodão; Embalagem com 5 

cores diferentes. 

pacote 
 R$          

3,60  

Cremer, 

Topz, 

Cottonbaby  

4 
 R$           

14,40  

 

6 

Apagador para 

quadro branco 

com suporte 

para pincel 

Apagador com base de 

plástico reforçado. Feltro 

super macio e resistente. Refil 

substituível. 

unidade 
 R$          

6,39  

Faber-

Castell, 

Bic, Pilot 

2 
 R$           

12,78  
 

7 
Apito com 

cordão 

Apito plástico com cordão. 

Embocadura anatômica para 

impedir que o apito escape da 

boca. Grande. 

unidade 
 R$        

12,00  

Topmarc, 

Poker, 

Rocket 

3 
 R$           

36,00  
 

8 Argila Argila Escolar Vermelha 1kg unidade 
 R$          

3,90  
  6 

 R$           

23,40   

9 Atilio 

O produto é feito basicamente 

de borracha natural. Saco c/ 

1kg 

pacote 
 R$        

56,69  
  1 

 R$           

56,69   

10 Balão 

Série imperial, tamanho 09, 

pacote com 50 unidades, nas 

seguintes cores ( café brasil, 

azul turquesa, azul baby, 

verde maça, verde folha, 

amarelo sol, laranja, vermelho 

quente, rosa pink, branco, 

preto, roxo ametista, lilás) 

sendo 1 pacotes de cada cor. 

pacote 
 R$        

11,00  
São Roque 14 

 R$         

154,00  
 

11 Bateria 9V 
Bateria alcalina com 2 

unidades 9V 
unidade 

 R$        

27,91  

Duracell, 

Panasonic, 

Sony 

3 
 R$           

83,73  
 

12 
Borracha 

escolar Branca 

Borracha na cor branca, 

borracha macia e suave. 
unidade 

 R$          

0,43  

Faber-

Castel, 

Mercur, 

RedBor 

800 
 R$         

344,00  
 

13 

Bastão de 

silicone p/ 

pistola de cola 

10w de 7,5 cm  

Pacote de 1kg que contenha 

bastão de silicone semi 

transparente fina de 7,5 cm.  

pacote 
 R$        

21,00  
  10 

 R$         

210,00  
 



 

14 

Bastão de 

silicone p/ 

pistola de cola 

28cmx 12mm- 

grosso 

Pacote de 1kg que contenha 

bastão de silicone semi 

transparente grosso de 28cm 

x 12mm. 

pacote 
 R$        

21,00  
  6 

 R$         

126,00   

15 
Bolinha de 

isopor 

Bola de isopor isotermica 

150mm, cor: branca 
unidade 

 R$          

4,56  
  30 

 R$         

136,80  
 

16 
Bobina de 

papel de 

presente 

Papel De Presente Bobina 

Couche 60cmx100m. Cor: 

neutra  

unidade 
 R$        

40,95  
  1 

 R$           

40,95   

17 

Caderno 

Brochura 

Grande capa 

dura 

Caderno brochura, com 

motivos animais ou infantis, 

femininos e 

masculinos.Formato: 200 x 

275 mm, Capa dura, com 96 

folhas, 

unidade 
 R$          

5,50  

Foroni, 

Tilibra, 

Jandaia 

200 

 R$      

1.100,

00  
 

18 
Caderno 

pequeno 

Caderno 1/4 espiral, capa 

papelão, espiral, com motivos 

animais ou infantis, femininos 

e masculinos, com 48 folhas 

pautadas brancas, 140 mmX 

202mm. 

unidade 
 R$          

0,98  

Foroni, 

Tilibra, 

Jandaia 

800 
 R$         

784,00  

 

19 
Caderno 

Grande 

Caderno universitario espiral, 

capa de papelão, com motivos 

animais ou infantis, femininos 

e masculinos, com 96 folhas 

pautadas brancas, 200mmX 

275mm. 

unidade 
 R$          

2,30  

Foroni, 

Tilibra, 

Jandaia 

1000 

 R$      

2.300,

00  
 

20 
Calculadora 

pequena 

Calculadora 8 Digitos. 

Alimentação Com Pilhas. 

Dimensões: 11.4 X 6.4 X 1.9 

Cm 

unidade 
 R$          

6,90  

Classe, 

Casio, 

spiral 

5 
 R$           

34,50  

 

 

21 Caneta azul 

Caneta  Azul. Caneta 

esferográfica escrita fina 

traço 0.8mm na cor azul, ideal 

para o dia a dia de trabalho. 

Com corpo translúcido 

sextavado. Caneta 

esferográfica de escrita macia 

e gostosa. Tampas com 

respiro. 

unidade 
 R$          

0,80  

Bic, 

Compactor, 

Faber-

Castel 

500 
 R$         

400,00  

 



 

22 Caneta preta 

Caneta  preta. Caneta 

esferográfica escrita fina 

traço 0.8mm na cor preta, 

ideal para o dia a dia de 

trabalho. Com corpo 

translúcido sextavado. Caneta 

esferográfica de escrita macia 

e gostosa. Tampas com 

respiro. 

unidade 
 R$          

0,83  

Bic, 

Compactor, 

Faber-

Castel 

400 
 R$         

332,00   

23 
Caneta 

vermelha 

Caneta  vermelha. Caneta 

esferográfica escrita fina 

traço 0.8mm na cor vermelha, 

ideal para o dia a dia de 

trabalho. Com corpo 

translúcido sextavado. Caneta 

esferográfica de escrita macia 

e gostosa. Tampas com 

respiro. 

unidade 
 R$          

0,83  

Bic, 

Compactor, 

Faber-

Castel 

400 
 R$         

332,00  

 

24 
Caneta 

corretiva 

Caneta Corretiva 8ml Pode 

ser usada com tinta 

esferográfica,textos 

impressos,fotocópias Altura: 

135mm. Diâmetro: 15mm 

unidade 
 R$          

3,10  

Maxprint, 

Jocar 

Office, Bic 

10 
 R$           

31,00  

 

25 
Caneta desta 

texto amarela 

Tinta à base de água. Ponta 

sintética chanfrada de 5,0 

mm. Cor: Amarelo 

Fluorescente. 

unidade 
 R$          

1,29  

Cis, Bic, 

Faber-

Castel 

20 
 R$           

25,80  
 

26 

Caneta para 

escrever em 

CD, DVD, 

ponta média 

na cor Preta 

Tinta permanente em diversas 

superfícies: papel, plástico, 

vidro, metal e madeira. 

unidade 
 R$          

3,19  

Faber-

Castel, 

Pilot, Bic 

10 
 R$           

31,90   

27 Canetão preto 

Marcador Permanente- 

Escreve em diversas 

superfícies: madeira e 

papelão, metal e plástico. Cor 

preta. 

unidade 
 R$          

3,35  

Faber-

Castel 
10 

 R$           

33,50  

 

28 
Canetinha 

Hidrografica 

Colorida 

Hidrográfica de ponta 

resistente e ótimo rendimento. 

Ideal p/ crianças, 

proporcionando uma escrita 

macia. Segura, com tampa 

anti-asfixiante e bem 

fixada. 12 cores 

unidade 
 R$          

8,46  

Compactor, 

Faber-

Castel, Bic 

300 

 R$      

2.538,

00  

 

29 
Cartolina 

Branca 
Cartolina 180g 50x66 branca unidade 

 R$          

0,46  
  100 

 R$           

46,00   

30 
Cartoplex 

amarelo 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  20 

 R$           

16,00  
 



 

31 
Cartoplex 

Azul Claro 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  20 

 R$           

16,00  

 

32 
Cartoplex 

Azul escuro 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  20 

 R$           

16,00  
 

33 
Cartoplex 

laranja 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00   

34 Cartoplex lilás Tamanho 50x70 unidade 
 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00  
 

35 
Cartoplex 

marron 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00  
 

36 
Cartoplex 

Preto 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00  
 

37 
Cartoplex 

Rosa pink 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00   

38 
Cartoplex 

Roxo 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00   

39 
Cartoplex 

Verde 

Bandeira 

Tamanho 50x70 unidade 
 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00   

40 
Cartoplex 

Verde Claro 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00   

41 
Cartoplex 

Vermelho 
Tamanho 50x70 unidade 

 R$          

0,80  
  10 

 R$             

8,00   

42 Cola colorida 
Cola colorida com 6 unidade 

sortidas 23 gr cada. 
caixa 

 R$          

7,90  

Acrilex, 

Faber- 

castel, 

Play-Doh 

20 
 R$         

158,00  
 

43 Cola de EVA 

Cola de EVA e isopor 90 gr, 

com bico aplicador 

econômico solúvel em alcool 

e secagem rápida. 

unidade 
 R$          

4,10  

Acrilex, 

Tilibra 
20 

 R$           

82,00  

 

44 
Cola glitter 

DOURADA 

35 gr 

Cola Com Glitter Dourada 

35g  
unidade 

 R$          

3,40  

Acrilex, 

Faber- 

castel, 

Play-Doh 

20 
 R$           

68,00  
 

45 Cola Glitter  

Cola glitter com 6 unidade 

sortidas 23gr cada. Cola 

glitter Acrilex para fazer 

colagens, decorar e pintar 

sobre papel, papel cartão e 

cartolina. Possui brilho 

intenso com glitter. Lavável  

caixa 
 R$        

11,70  

Acrilex, 

Faber- 

castel, 

Play-Doh 

30 
 R$         

351,00  

 



 

46 
Cola líquida 

de 1kg 

Descrição do Produto 

Informações Cola branca, 

liquida, a base de acetato de 

polivinila (pva), lavavel; 

atoxica; secagem rapida; 

acondicionada em frasco; 

pesando 1000 gr; na cor 

branca 

unidade 
 R$        

10,70  

Frama, 

Acrilex, 

Tenaz 

30 
 R$         

321,00  

 

47 
Cola Líquida 

de 40 gr 

Lavável E Não Tóxica. Cor: 

Branca. Embalagem: 40gr 
unidade 

 R$          

0,90  

Compactor, 

Bic, Frama 
300 

 R$         

270,00  
 

48 Cotonetes 

Hastes Flexíveis com Ponta 

de Algodão Caixa com 75 

Unidades 

caixa 
 R$          

1,32  

Cotton, 

Topz, 

Johnsons 

10 
 R$           

13,20  

 

49 
Chaveiro para 

identificação 

Prático conjunto com 50 

chaveiros com display e 

etiquetas para identificação. 

Fabricada em plástico 

colorido, é só abrir, escrever a 

identificação e fechar. 

Simples e eficiente. 

Acompanha aro em metal. 

unidade 
 R$        

22,50  

waleu, 

Acrimet, 

Western 

1 
 R$           

22,50  

 

50 
Cola 

instantanea 5g 

Cola Instantanea Super 

Bonder 5g 
unidade 

 R$          

7,34  
Luctite 10 

 R$           

73,40  

 

51 Clips 

Clips Galvanizado 2/0 com 

725 unidades. CLIPS 

METALICOS  500 

GRAMAS. Alta 

durabilidade.Numero: 2/0 

Largura Aproximada : 1,1 cm 

Altura Aproximada: 3,2 cm  

caixa 
 R$          

6,18  

Clips New, 

Bacchi, 

ACP 

2 
 R$           

12,36  

 

52 

Elástico em 

rolo- utilizado 

para mascaras 

e artesanatos 

ELÁSTICO SOMENTE NA 

COR BRANCA.Rolo com 

100 Metros. Largura: 07mm. 

Composição: 74 poliéster e 

26% elastiodeno 

unidade 
 R$        

13,25  
  1 

 R$           

13,25  

 

53 
Elástico para 

pastas 

elástico para pastas com 

ponteiras metálicas 
unidade 

 R$          

0,74  
  30 

 R$           

22,20  
 

54 

Etiqueta 

Adesiva 

Branca, 

25,4x66,7 

Cor branca. Etiqueta 

retangular. Tamanho da 

etiqueta (MM): 25,4 x 66,7. 

Etiquetas por folha: 30. 

Etiquetas por envelope: 300. 

embalag

em 

 R$        

10,90  

Pimaco, 

Maxprint 
15 

 R$         

163,50  
 



 

55 

Etiqueta 

adesiva 

branca, 

tamanho 50,8 

x 101,6mm 

Cor branca. Etiqueta 

retangular. Tamanho da 

etiqueta (MM): 

50,8X101,6MM. Etiquetas 

por folha: 25. Etiquetas por 

envelope: 250 

embalag

em 

 R$        

19,90  

Pimaco, 

Maxprint 
5 

 R$           

99,50  

 

56 EVA amarelo 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,40  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

28,00   

57 
EVA AZUL 

CLARO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 

58 
EVA AZUL 

ESCURO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 

59 EVA branco 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  

 

 

60 EVA cinza 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60   

61 
EVA 

LARANJA 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 

62 EVA LILAS 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60   

63 
EVA 

MARROM 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60   

64 EVA PELE 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60   

65 EVA PRETO 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 

66 EVA ROSA 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 

67 EVA ROXO 
Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 

68 
EVA 

VERMELHO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60   

69 
EVA VERDE 

BANDEIRA 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

20 
 R$           

24,60  
 



 

70 
EVA VERDE 

ÁGUA 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

1,23  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

10 
 R$           

12,30  
 

71 
EVA PLUSH 

BRANCO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

10 
 R$           

45,50  
 

72 
EVA PLUSH 

PRETO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30   

73 
EVA PLUSH 

VERDE 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30   

74 
EVA PLUSH 

VERMELHO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30   

75 
EVA 

GLITTER 

BRANCO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30  
 

76 
EVA 

GLITTER 

PRETO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30   

77 
EVA 

GLITTER 

DOURADO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30   

78 
EVA 

GLITTER 

PRATA 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30   

79 
EVA 

GLITTER 

VERMELHO 

Tamanho 40 x 60cm 02mm 

de espessura. 
unidade 

 R$          

4,55  

Spiral, 

Evamax, 

Seller 

6 
 R$           

27,30  
 

80 Filtro de linha 

Filtro de linha 6 tomadas 

tripolar , bivolt (127/220V); 

CABO 4 METROS 

unidade 
 R$        

33,96  
  4 

 R$         

135,84  

 

81 
Fita adesiva 

Papel Kraft 

Fita adesiva papel kraft 

50mmX50m marrom 

(borracha) 

unidade 
 R$          

9,90  

3M, 

Adelbras, 

Scoth 

40 
 R$         

396,00  

 

 

82 
Fita Durex 

Larga 
Fita adesiva pp 48mmX40m unidade 

 R$          

3,99  

3M, 

Adelbras, 

Scoth 

40 
 R$         

159,60   

83 FITA CETIM 
Fita cetim com 100 metros 

08mm cor rosa 
rolo 

 R$          

6,90  
  2 

 R$           

13,80  

 

84 FITA CETIM 
Fita cetim com 100 metros 

08mm cor azul 
rolo 

 R$          

6,90  
  2 

 R$           

13,80  

 

85 FITA CETIM 
Fita cetim com 100 metros 

08mm cor marrom 
rolo 

 R$          

6,90  
  2 

 R$           

13,80  
 



 

86 FITA CETIM 
Fita cetim com 100 metros 

08mm cor amarelo 
rolo 

 R$          

6,90  
  2 

 R$           

13,80  
 

87 Fita Mágica 
Fita Adesiva Magica 25mm X 

65m 
unidade 

 R$        

85,90  
Scotch 1 

 R$           

85,90  

 

88 
Folha de 

Ofício A4 

Gramatura: 75g/m². 

Folhas/resma: 500. Formatos: 

A4 (210 x 297 mm). Papel 

alcalino de uso profissional, 

ideal para uso em impressoras 

laser,copiadoras e jato de 

tinta. 

Pacote 
 R$        

18,13  

Chamex, 

Report, 

Copimax 

400 

 R$      

7.252,

00   

89 
Forminha para 

modelar 

massinha 

KIT COM 100 

FORMINHA/MOLDES DE 

MODELAR MASSINHA. 

SÃO 10 MOLDES 

DIFERENTES.Altura: 12.00 

cm. Largura: 18.00 cm 

Pacote 
 R$        

19,75  
  5 

 R$           

98,75  
 

90 Giz de cera Giz de Cera com 6 Cores unidade 
 R$          

1,12  
Acrilex 200 

 R$         

224,00  

 

91 
Grampeador 

de mesa 

Grampeador pequeno, 

grampeia até 20 folhas. 

Tamanho 12,6X3,6X5  

unidade 
 R$        

11,12  

Maped, 

Tilibra, Cis 
10 

 R$         

111,20   

92 Lápis de cor 

Lapis de cor Big 12 cores. 

Mina de 4mm. Traçado suave. 

Cores miscíveis entre si. 

Formato triangular. 

unidade 
 R$        

16,29  
Acrilex 150 

 R$      

2.443,

50  
 

93 Livro Ponto 

Livro ponto tres turnos 

manha, tarde e noite, na 

mesma folha com os 

seguintes tamanho; 22x32 

com 200folhas 

unidade 
R$ 

25,00  
  5 

 R$               

125,00  
 

94 
Papel cartão 

Branco A4 

Papel com superfície lisa, 

Gramatura: 180g. Medidas: 

21cm x 29,7cm. Quantidade: 

100 folhas 

pacote 
 R$        

17,20  
  25 

 R$         

430,00  
 

95 
Papel 

Filipinho  

Gramatura 75 g/m², com 50 

folhas sortidas. Formato A4, 

cores permanentes, verdes, 

laranja, amarelo, rosa e azul. 

pacote 
 R$          

9,41  

Filipinho, 

color set 
20 

 R$         

188,20  

 

96 Papel Carbono 
Papel carbono A4 com 100 

folhas 
pacote 

 R$        

14,65  
  1 

 R$           

14,65  

 



 

97 

Pasta aba 

elástico 

motivos 

infantis 

meninas 

Pasta de papel com aba 

elástico plastificada, ofício 

em papel Cartão. Produto 

certificado FSC. Material 

forte, resistente e durável. 

Tamanho A4 Largura 24 cm ; 

Altura 33,50 cm 

unidade 
 R$          

4,49  
  180 

 R$         

808,20  

 

98 

Pasta aba 

elástico 

motivos 

infantis 

meninos 

Pasta de papel com aba 

elástico plastificada, ofício 

em papel Cartão. Produto 

certificado FSC. Material 

forte, resistente e durável. 

Tamanho A4 Largura 24 cm ; 

Altura 33,50 cm 

unidade 
 R$          

4,49  
  180 

 R$         

808,20  

 

99 
Pasta aba 

elástico fume 

Pasta aba elástica A4. 

Fechamento em elástico. 

310x230mm 

unidade 
 R$          

2,80  

ACP, 

Polibras, 

Tilibra 

40 
 R$         

112,00  

 

 

100 
Perfurador 

pequeno 

Preto com capacidade para 

perfurar 10 folhas. 
unidade 

 R$          

7,30  

Jocar, Yes, 

Cavia 
4 

 R$           

29,20  

 

101 
Pistola de cola 

quente 

Pistola De Cola Quente 10w 

Bivolt - Para Bastões De 8mm 
unidade 

 R$        

12,19  

Cis, 

Tramontina

, Classe 

10 
 R$         

121,90  

 

102 
Pistola de cola 

quente grande 

Pistola De Cola Quente 

Bivolt 45-50W Grande  
unidade 

 R$        

24,00  

Cis, 

Tramontina

, Classe 

3 
 R$           

72,00  

 

103 Pilha AA 
Pilha Alcalina AA Pequena 

com 4und 

embalag

em 

 R$        

13,99  

Duracell, 

Panasonic, 

Sony 

10 
 R$         

139,90  
 

104 
Massa de 

modelar  

12 cores sortidas; Não resseca 

nem mancha as mãos. Não 

tóxica, 180g 

caixinha 
 R$          

2,60  

Maripel, 

Acrilex, 

massapel 

300 
 R$         

780,00  
 

105 
Régua de 

metal 

Em Aço Inox - Comprimento: 

30 cm - Medida em mm - 

Escala: 0,5 mm 

unidade 
 R$          

7,99  
  4 

 R$           

31,96  
 

106 
Régua 

transparente 

 Régua Plástica de polietileno 

30cm Cristal. Possui 

marcação em cm e mm. 

unidade 
 R$          

1,99  

Waleu, 

Tilibra, 

Acrimet 

200 
 R$         

398,00  

 

107 
Rolo para 

pintura 

Rolinho de Espuma 4 cm para 

pintura Diâmetro de 35 mm 
unidade 

 R$          

3,60  
Tigre 2 

 R$             

7,20  

 

108 

Tesoura 

Grande 21,50 

com cabo 

preto 

Cabo preto em polipropileno, 

possui revestimento. Material 

inox 

unidade 
 R$        

13,41  

Tramontina

, mundial, 

Maped 

10 
 R$         

134,10  

 



 

109 
Tesoura 

pequena 13,5 

cm 

Lâmina sem ponta, Cabo de 

polipropileno, tem muito mais 

resistência e durabilidade 

unidade 
 R$          

3,41  

Tramontina

, mundial, 

Maped 

150 
 R$         

511,50   

110 Tinta Guache 
Tinta Tempera Guache com 6 

Unidades.  
unidade 

 R$          

3,68  
Acrilex 80 

 R$         

294,40  
 

111 
Tinta Guache 

250 ml Branca 

Tinta Guache,  Conteúdo: 

250ml; na cor branca 
unidade 

 R$          

4,50  
Acrilex 2 

 R$             

9,00  

 

112 
Tinta Guache 

250 ml 

vermelha 

Tinta Guache,  Conteúdo: 

250ml; na cor vermelha 
unidade 

 R$          

4,50  
Acrilex 2 

 R$             

9,00  
 

113 
Tinta Guache 

250 ml verde 

Tinta Guache,  Conteúdo: 

250ml; na cor verde 
unidade 

 R$          

4,50  
Acrilex 2 

 R$             

9,00   

114 
Tinta Guache 

250 ml 

amarelo 

Tinta Guache,  Conteúdo: 

250ml; na cor amarelo 
unidade 

 R$          

4,50  
Acrilex 2 

 R$             

9,00   

115 
Tinta Guache 

250 ml preto 

Tinta Guache,  Conteúdo: 

250ml; na cor preto 
unidade 

 R$          

4,50  
Acrilex 2 

 R$             

9,00  
 

116 
TNT em rolo- 

amarelo 

Bobina TNT 50mts x 

1,40largura. TNT 45gr SS 

liso, bobina com 50 metros. 

Peso de cada bobina: 3,5 kg, 

dimensões: altura 1,40m e 

diamentro 14 cm.  

rolo 
 R$        

49,70  
Sul Brasil 1 

 R$           

49,70  

 

117 
TNT em rolo 

azul royal 

Bobina TNT 50mts x 

1,40largura. TNT 45gr SS 

liso, bobina com 50 metros. 

Peso de cada bobina: 3,5 kg, 

dimensões: altura 1,40m e 

diamentro 14 cm.  

rolo 
 R$        

49,70  
Sul Brasil 1 

 R$           

49,70  

 

118 
TNT em rolo 

Branco 

Bobina TNT 50mts x 

1,40largura. TNT 45gr SS 

liso, bobina com 50 metros. 

Peso de cada bobina: 3,5 kg, 

dimensões: altura 1,40m e 

diamentro 14 cm.  

rolo 
 R$        

49,70  
Sul Brasil 1 

 R$           

49,70  
 



 

119 
TNT em rolo 

Vermelho 

Bobina TNT 50mts x 

1,40largura. TNT 45gr SS 

liso, bobina com 50 metros. 

Peso de cada bobina: 3,5 kg, 

dimensões: altura 1,40m e 

diamentro 14 cm.  

rolo 
 R$        

49,70  
Sul Brasil 1 

 R$           

49,70  

 

120 
TNT em rolo 

Preto 

Bobina TNT 50mts x 

1,40largura. TNT 45gr SS 

liso, bobina com 50 metros. 

Peso de cada bobina: 3,5 kg, 

dimensões: altura 1,40m e 

diamentro 14 cm.  

rolo 
 R$        

49,70  
Sul Brasil 1 

 R$           

49,70  
 

121 
Carrinho de 

borracha- 

Divertoys 

Carrinho Soft Cars É 

Produzido em Vinil e Não 

Contém Ftalato. O Carrinho 

Mede Aproximadamente 

11cm de Comprimento. 

Modelos sortidos. 

unidade 
 R$        

14,90  
  5 

 R$           

74,50  
 

122 
Caixa encaixa- 

estrela 

Caixa Encaixa - Estrela Baby! 

Vem com bichinhos e 

estrelinhas, cada forma tem 

seu lugar certo para entrar no 

Caixa-Encaixa.  

unidade 
 R$        

69,80  
Estrela 5 

 R$         

349,00  

 

123 Boneca 

Boneca Mellina Dodói. Fala 

Diversas Frases.Medidas - 

Embalagem: 25x10x42 Cm. 

Alimentação - Pilhas 

Material - Vinil. 

unidade 
 R$        

29,99  
SuperToys 5 

 R$         

149,95  

 

124 Bola EVA  

Muita diversão com a Bola de 

EVA No 8 Galinha 

Pintadinha 

APROXIMADAMENTE 

21,5 CM 

unidade 
 R$        

20,99  
  5 

 R$         

104,95   

125 

Gangorra 

Cavalinho. 

Para 

parquinho 

Gangorra Nhoca Divertida. 

Medidas: 0,78m comp. X 

0,28m larg. X 0,55m alt. 

Indicado para crianças de 1 

até 7 anos 

unidade 
 R$        

82,91  
  5 

 R$         

414,55  
 

126 

Brincando de 

Casinha 

Panelinhas 

C/Acessórios 

Monte Libano 

Kit 

São panelinhas. talheres. 

pratinhos. potes. pratinhos. 

dentre outros. eles vão ajudar 

a ela quando quiserem fazer a 

saborosa comidinha para as 

bonecas. 

Pacote 
 R$        

39,00  
  5 

 R$         

195,00  

 

127 

Brincando De 

Engenheiro 

Em Madeira E 

Cx Em 

Cartonado - 42 

Peças 

Dimensões do 

produto: 21x5x16 cm. Itens 

inclusos: 42 peças. 

Composição / Material: 

Madeira  

unidade 
 R$        

13,90  
Xalingo 5 

 R$           

69,50  

 



 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   
Educação Infantil PRÉ-ESCOLA - 2226 - 339032 -284 -20   
  R$ 5.659,80   
                 MATERIAL INFORMÁTICA 

ITEM TIPO DESCRIÇÃO UNIDA-
DE/MEDI

DA 

VALOR 
UNITÁ-

RIO 

Marcas Pré-
aprovadas 

QUA
NTID
ADE 

VALOR 
TOTAL 

IMAGENS 
ILUSTRATIVAS 

128 
Cabo adaptador 

VGA para 

HDMI 

Adaptador HDMI para 
VGA permite que você 
leve o conteúdo de vídeo 
de seu laptop ou tablet e 
exibi-lo em qualquer 
monitor, projetor ou HDTV 
com uma entrada VGA. 

unidade 
 R$              

99,00  
DELL 2 

 R$           

198,00   

129 

Toner 
Samsung Mlt-
D111s D111s | 
M2020 
M2020fw 
M2070 
M2070w 
M2070fw 

Produto 100 Novo, Cor: 
Preto 

unidade 
 R$              

54,85  
Samsung 4 

 R$           

219,40  

 

130 Cartucho preto  
Refil de Tinta Epson 664 
Preto unidade 

 R$              

40,41  
Epson 10 

 R$           

404,10  

 

131 
Toner  Samsung 

ML 2850-2851- 

PRETO 

Toner Samsung ML 2850 – 
2851 – preto para 
impressora  ML 2851-ND 

unidade 
 R$              

68,45  
Samsung 10 

 R$           

684,50  

 

132 
Fones de 
ouvido  

Fone de ouvido Colorido 
com Design compacto e 
dobrável, Tipo: Fechado.- 
Alto-Falantes: 40mm.- 
Sensibilidade: 99dB.- 
Frequência de resposta: 
500-20000Hz.-  
Comprimento do cabo: 
120cm. Cor: preto 

unidade 
 R$              

39,99  
Knup 10 

 R$           

399,90   

133 
Fontes atx 250 

watts 

Fonte de Alimentação ATX 
250W Real com Cabo de 
força. Bivolt com seleção 
manual;  Conector de saída 
20+4 pinos; 

unidade 
 R$              

59,00  
  5 

 R$           

295,00  

 

134 
Cartucho de 
tinta 
COLORIDO 

Cartucho de Tinta HP 
Deskjet Ink Advantage 
662 XL Tricolor  

unidade 
 R$              

59,60  
HP 20 

 R$        

1.192,0

0   



 

135 
CARTUCHO 

DE TINTA 

PRETO 

Cartuchos Preto 662  XL .  
Rendimento de 
aproximadamente 360 
páginas 

unidade 
 R$              

57,00  
HP 20 

 R$        

1.140,0

0  
 

136 

Roteador 

Wireless 450 

mbps 1000 mw 

Tp-link Tl-

wr941 3 

Antenas 8 dbi 

Interface: 4 Portas Lan 
10/100Mbps; Botões 
Wireless Liga/Desliga, 
Botão Re, Botão Wps, 
Antena 3 antenas 
externas destacáveis de 8 
dBi (Rp-Sma) Dimensões 
(L X C X A): 9.0 x 7.5 x 
1.9 pol. (227.5 x 190 x 
48.3mm).  

unidade 
 R$            

287,90  
Tp-Link 2 

 R$           

575,80  
 

137 Bateria CMOS 
Cartela com 1 unidades. 
Voltagem: 3V 

unidade 
 R$                

2,23  
  10 

 R$             

22,30  
 

138 
Bateria para 

Nobreak 

(12voltts) 
Bateria selada 12V 7Ah unidade 

 R$              

62,30  
  4 

 R$           

249,20  

 

139 
Caixa de 
Som 

Caixa de Som Charge 8+  
T&G Resistente a água 
com bluetooth, Som de 
360 graus entrada para 
pendrive, micro sd e  P2 e 
Atende Chamadas 
telefonicas.   

unidade 
 R$              

69,90  
  4 

 R$           

279,60   

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   

Educação Infantil PRÉ-ESCOLA - 2226 - 339032 -284 - 20   

 

      MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA  R$ 4.230,33   

ITEM TIPO DESCRIÇÃO UNIDA-
DE/MEDI

DA 

VALOR 
UNITÁ-

RIO 

Marcas Pré-
aprovadas 

QUA
NTID
ADE 

VALOR 
TOTAL 

IMAGENS 
ILUSTRATIVAS 

140 

Bola de futsal  

Bola de Futsal Penalty 

Max 200 All Black -

 Tecnologia: Termotec. 

Costura: Sem Costura 

unidade 
 R$      

144,00  
Penalty 6 

 R$           

864,00  

 

141 Bola de volei 

Bola de Vôlei Penalty 6.0. 

Material: Microfibra. 

Circunferência: 65cm - 

67cm 

unidade 
 R$      

212,00  
Penalty 6 

 R$        

1.272,0

0  

 



 

142 
Bola de 
Handebol 
H2L Infantil 

Bola de Handebol H2L da 
Penalty, possui 32 gomos, 
miolo Slip System 
(removivel e lubrificado, 
costurada em PVC, 
camera Airbility, com 
circuferência 54-56cm. 
Bola aprovada pela 
Confederação Brasilleira 
de Handebol (CBHB) 
excelente opção para 
suas partidas. 

unidade 
 R$        

99,74  
Penalty 3 

 R$           

299,22  

 

143 
Bola de 

Handebol 

Juvenil H3L 

Bola de Handbol H3L da 
Penalty, possui 32 gomos, 
miolo Slip System 
(removivel e lubrificado, 
costurada em PVC, 
camera Airbility, com 
circuferência 58-60cm. 
Bola aprovada pela 
Confederação Brasilleira 
de Handebol (CBHB) 
excelente opção para 
suas partidas de Handbol. 

unidade 
 R$      

109,99  
Penalty 3 

 R$           

329,97  

 

144 Bambolê  

Dimensões do Produto 
(Altura X Largura X 
Profundidade): 900 mm x 
900 mm x 14 mm. 

unidade 
 R$          

2,41  
  30 

 R$             

72,30  

 

145 
Corda nylon 
15mm x 
100metros 

Material: FABRICA EM 
NYLON. SUPER 
RESISTENTE; COR: 
BRANCA; RESISTENTES 
A RAIOS UV. Rolo de 100 
metros 

rolo 
 R$        

89,90  
  1 

 R$             

89,90  

 

146 Bola de tênis 
Material: Feltro e 
borracha. Diâmetro: 20 
cm.; Cor amarelo 

unidade 
 R$        

15,99  
  20 

 R$           

319,80  
 

147 
Bola de 

Borracha n 6 

Bola de Borracha Nº6 - 
Fisioterapia e Exercícios 
Físicos - 10,5cm 

unidade 
 R$        

10,14  
  10 

 R$           

101,40   

148 
Bola de 

Borracha n 8 

Bola de Borracha nº8 - 

Fisioterapia e Exercícios 

Físicos - 13,5cm. 

Circunferência: 38 a 40cm 

unidade 
 R$        

10,90  
  10 

 R$           

109,00   

149 
Rolo de paetê 

dourado Galão Lantejoula com 50 

metros 6mm Dourado 

rolo 
 R$        

45,00  
  2 

 R$             

90,00  

 

150 
Rolo de paetê 

rosa pink Galão Lantejoula com 50 

metros 6mm rosa pink 

rolo 
 R$        

45,00  
  1 

 R$             

45,00  

 



 

151 
Rolo de paetê 

azul turquesa 

metalizado 

Galão Lantejoula com 50 

metros 6mm Azul Turquesa 

Metalizado 

rolo 
 R$        

45,00  
  2 

 R$             

90,00  

 

152 
Rolo de paetê 

azul escuro 

metalizado 
Galão Paete C/100 MTS 

6mm Azul Esc. Metalizado 

rolo 
 R$        

51,79  
  1 

 R$             

51,79  

 

153 
Rolo de paetê 

prata 
Galão Lantejoula com 50 

metros 6mm Prata 

rolo 
 R$        

51,79  
  2 

 R$           

103,58  
 

154 
Rolo de paetê 

preto fosco Galão Paete C/100 MTS 

6mm Preto Fosco 

rolo 
 R$        

69,00  
  1 

 R$             

69,00  

 

155 
Rolo de paetê 

pink 

Transparente 
Galão Paete C/100 metros 

4mm Pink Transparente AB 

rolo 
 R$        

69,00  
  1 

 R$             

69,00  
 

156 
Rolo de paetê 

verde 

fluorescente 

Galão Paete C/15 metros 

AS4382-6-Verde Fluor 

rolo 
 R$        

30,00  
  1 

 R$             

30,00  
 

157 
Rolo de paetê 

marrom 

Galão Lantejoula com 50 

metros 6mm Marrom 

Metalizado 

rolo 
 R$        

51,79  
  1 

 R$             

51,79  
 

158 
Rolo de paetê 

verde 

transparente 

Galão Paete C/100 metros 

4mm Verde CL Transparente 

AB 

rolo 
 R$        

69,00  
  1 

 R$             

69,00  

 

159 
Rolo de paetê 

vermelho 

Paetê em Metro 10mm 
Vermelho. Rolo de Paetê 
a Metro, para artesanatos 
diversos. C/50metros 

rolo 
 R$        

51,79  
  2 

 R$           

103,58  

 

 

 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUE  

ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL. 

Tomada de Preços nº 17/2018 

Menor Preço por item  

Prezados Senhores, 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido na Lei 8666/93, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 

Edital, inexistindo fatos impeditivos para nossa habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, bem como declaramos que os bens 

de consumo que cotamos  atende a todos os requisitos  do edital. 

Local e data: 



 

___________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da 

licitante) 

Nome: 

R.G.: 

Cargo/função: 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República; 

Tomada de Preços nº 17/2018 

Menor Preço por item 

Prezados Senhores, 

A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob 

nº________________________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)__________________________, titular da Carteira de 

Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza, 

para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores 

de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (catorze) anos. 

________________, _____ de _____________ de 2018. 

Representante Legal/Procurador 

 

 

ANEXO IV 

Tomada de Preços nº 17/2018 

Menor Preço por item 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Razão Social da licitante) 

.................................................., através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que 

não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_______________________, em _____ de ____________________ de 2018. 

_________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Tomada de Preços N.º 17/2018 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

Eu, 

__________________________________________________________________

__, 

(nome completo do Representante Legal da empresa licitante) 



 

Eu_________________________________________CRC n°___ 

___________________, (nome completo do Contador da empresa 

licitante e nº registro entidade de classe) Para fins de 

participação do Tomada de Preços n.º 17/2018, da Prefeitura 

Municipal de Muitos Capões/RS, declaramos, sob as penas da Lei, 

que a empresa 

__________________________________________________________________

____ 

(nome da pessoa jurídica) 

Cumpre os requisitos estabelecidos no  artigo 3º (terceiro) da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e está apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 

49 da referida Lei. 

Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os 

previstos nos incisos do § 4° do artigo 3º da Lei Complementar n° 

123/2006. 

_____________,___, ___ de ______________________ de 2018. 

_____________________________________________________ 

(empresa proponente) 

_____________________________________________________ 

C.N.P.J. 

_________________________________ _______________________________ 

(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e 

carimbo do Contador) 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de 

credenciamento e somente para empresas nesta condição, dispensada 

para as demais. 

 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Tomada de Preços nº 17/2018 

Menor Preço por Item 

Proponente 

Nome / Razão Social da Proponente 

Endereço 

CNPJ/MF DDD/Telefone/Fax 

e-mail (se houver): 

Representante legal RG CIC/MF 

Cargo / Função: 

BANCO (Nome e nº): ___________________________________________ 

AGÊNCIA Nº: _________________________________________________ 

CONTA Nº: ___________________________________________________ 

  

Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do 

programa “Sys Proposta”, deverá ainda ser impressa a mesma após a cotação e 

obrigatoriamente ser entregue esta ao pregoeiro ou CPL. 

 Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD ou por e-mail no dia e hora 

da abertura do certame, a proposta através de arquivo com extensão. KIT. O 

executável deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br ou 

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/


 

pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o fornecedor/licitante 

deverá  instalar o executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR 

UNITÁRIO.    O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA 

b) Itens sem cotação deverá ficar vazio. 

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para 

preenchimento da proposta,  www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.  

Lote___ 

  Item___Valor unitário___quantidade___total____Marca 

  Item___ Valor unitário___quantidade___total____Marca 

 

1. Validade da Proposta (não inferior a 60 

dias):______________________________dias. 

 

2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações 

decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 

transporte, materiais, equipamentos, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, lucro da empresa e quaisquer outros 

encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos. 

3. DECLARAMOS que o prazo para a entrega dos itens adjudicados 

será de até 5 dias após a expedição da nota de empenho e será 

entregue diretamente no ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES. 

 

4. Declaramos que aceitamos as condições expressas no edital.  

Local e data: 

Carimbos e assinaturas 

 

---------------------------------------------- 

OBSERVAÇÃO:A licitante que não se fará presente no dia da 

abertura do envelope contendo a documentação, poderá enviar 

junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal 

a que tem direito para interposição de eventual recurso ou 

impugnação na fase de habilitação, desde que seja habilitada a 

participar do certame. 

A empresa vencedora do item ou itens deverá fazer a entrega do 

material solicitado todo de uma única vez, respeitando a 

descrição e a qualidade solicitada; 

A empresa deverá respeitar as marcas pré-aprovadas pelo 

município ou enviar um mostruário para conferência da qualidade 

da licitação; 

Os produtos que não respeitarem as descrições solicitadas na 

licitação, não serão aceitos.  
 

mailto:licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br
http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/

