
 
 
 

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 
Setor de Compras 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 08/2021 

 
 

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 

PARA O EXERCICIO DE 2021 A SER ENTREGUE PELO LICITANTE VENCEDOR NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS.  Quantidade apurada por estimativa com 

previsão de entrega 10 (dez) DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO, mediante autorização de 

fornecimento. 

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE 

LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº. 005/2019 de 08/01/2019, torna público aos 

interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e 

examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 - PREGÃO PRESENCIAL nº. 08/2021, do tipo MENOR LANCE 

POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, 

Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, 

Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando–se, 

subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS e ABERTURA: Até o dia 19/02/2021, às 08:00 hrs. 
 
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos sita à Avenida Jorge 

Lacerda, 1180, Centro, Vidal Ramos/SC. 
  
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Compras e Licitações 
 
A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, para os itens até R$ 

80.000,00, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06, com prioridade de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente 

conforme Decreto Municipal nº 3.200/2019, de 28 de outubro de 2019. 

 
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos 

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge 

Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 07:30 às 11:30 e das 

13:00 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, e-mail: compras@vidalramos.sc.gov.br ou 

licitacao@vidalramos.sc.gov.br . 

 

Vidal Ramos, 05 de fevereiro de 2021 

 

 

EDUARDO THECHRIN 

Pregoeiro 

 

mailto:compras@vidalramos.sc.gov.br
mailto:licitacao@vidalramos.sc.gov.br
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ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO 
PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO. 
 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos/SC, torna público e faz saber que, por determinação 

de sua Prefeito Municipal Sr. NELSON BACK, acha-se aberto o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 - PREGÃO PRESENCIAL nº. 08/2021, tipo de licitação a de 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, que será processado em conformidade com a Lei Federal 
nr.10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto 237/06 e subsidiariamente com a Lei 
8.666/93 com suas modificações. 

 
1.2 – O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

contendo um a PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 08:00 hrs do 
dia 19/02/2021, na Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, localizado na Avenida Jorge 
Lacerda, 1180, Centro, na cidade de Vidal Ramos/SC. 

 
1.3 – AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS 
PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VIDAL RAMOS APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPOSTO NO 
ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES. 

1.4 A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, para os itens até R$ 
80.000,00, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06, com prioridade de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente 
conforme Decreto Municipal nº 3.200/2019, de 28 de outubro de 2019 

 
2 – OBJETO 

 
2.1 – Este edital refere-se à Registro de Preços para a aquisição pela Prefeitura Municipal de 

Vidal Ramos de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2021 
A SER ENTREGUE PELO LICITANTE VENCEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VIDAL RAMOS, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Anexo II - Termo 

de Referência. 

2.2 A empresa deverá informar a marca na proposta de preços, 
se não o fizer a mesma será desclassificada. 

2.3 A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NO DIA DA ABERTURA 
E LANCES UMA AMOSTRA DA MARCA COTADA DOS ITENS 
01 ATÉ O ITEM 68. DISPENSADO O ITEM 69. 

 
2.4 – CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL: 
 
ANEXO I – Minuta de Contrato; 
ANEXO II – Termo de Referência; 
ANEXO III – Folha de dados para elaboração de Contrato; 
ANEXO IV – Proposta Comercial; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de não empregar Menor; 
ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO VII – Modelo de Declaração para Habilitação. 
ANEXO VIII - Modelo de Ata de Registro de Preço 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO 
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
2.3 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.3.1 - O Registro de Preço será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preço, na forma 
do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital. 
 
2.3.2 - A Ata de Registro de Preço resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura. 
 

2.3.3 – Após autorização de Fornecimento a empresa vencedora 
terá o prazo de 10 dias úteis para a entrega dos produtos, caso 
contrário será cancelado a Ata com a Prefeitura. 
 
2.3.4. – A empresa deverá fornecer exatamente a marca cotada 
e vencedora do certame, não será aceito outra marca e nem 
justificativas de não poder entregar o produto vencedor. A 
mercadoria será devolvida e a empresa penalizada. 
 
 

3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – DAS CONDIÇÕES: 
 
3.1.1 – Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividades 

pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições 
exigidas neste edital. 

 
3.1.2 - Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à 

documentação requerida. 
 
3.2 – DAS RESTRIÇÕES: 
 
3.2.1 – Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 

Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecida a sua idoneidade. 
 
3.2.2 – Concordatária ou com falência decretada. 
 
3.2.3 – Consorciada. 
 
 
 

4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1 – As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, nr. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e Nr. 

02 “DOCUMENTAÇÃO”, fechados, contendo as seguintes informações: 
 
4.1.1. Pregão nº. 08/2021 
          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 
          Envelope nº. 01 – Proposta Comercial 
          Identificação da empresa proponente 
 
4.1.2. Pregão nº. 08/2021 
          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 
          Envelope nº. 02 – Documentação 
          Identificação da empresa proponente 
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5 – CREDENCIAMENTO 

 
5.1 - Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas 
um representante legal que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas fases do pregão, respondendo por sua 
representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente. 
                                              

a) Habilitação do representante com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante 
instrumento público de procuração ou instrumento particular, acompanhado do 
documento, descrito na alínea a seguir, para aferir-se a capacidade do outorgante; 
 

b) Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa (CONTRATO SOCIAL 
OU EQUIVALENTE), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de titular da mesma. 
 
5.2 - O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos 
envelopes "PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 
 
5.3. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar certidão de 
enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida 
pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 
103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 
5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma 
restrição, conforme artigo 43 da Lei Complementar 123/2006. 
 
5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos 
relativos à regularidade fiscal. 
 
5.6. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇO (Art.9, inc. I do Decreto nº. 237 de 25/05/2006). 
 

6 – ENVELOPES NR. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
6.1. A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos 
indicados nos sub itens a seguir: 
 
a) Emitida, por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa; 
 
b) Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo 
da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame; 
 
c) Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, constando o valor unitário e total, em moeda 
corrente nacional, em algarismo e de preferência o valor total por extenso; 
 

c1) em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, serão levados em 
consideração os últimos, e entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro; 

 
c2) no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais; 
 
c3)  a empresa deverá informar a marca na proposta de preços. 
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d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data – 
limite para a entrega dos envelopes. 
 
e) Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura; 
 

6.1 f) A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NO DIA DA 
ABERTURA E LANCES UMA AMOSTRA DA MARCA COTADA 
DOS ITENS 01 ATÉ O ITEM 68. DISPENSADO O ITEM 69. 

 
 
Parágrafo Único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do 
Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo constante 
do Anexo IV – Proposta de Preço, do presente edital. 
 

7 – ENVELOPES NR. 02 “DOCUMENTAÇÃO” 
 
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que: 
 
7.1. Para habilitação entreguem os seguintes documentos: 
 
7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou ainda, 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. (dispensado se apresentado no credenciamento). 
 
7.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
7.1.3. Regularidade Fiscal: 
 
7.1.3.1. Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa; 
 
7.1.3.2. Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 
 
7.1.3.3. Prova de regularidade fiscal relativo à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
7.1.3.4 Certidão de que não estejam sendo submetidas a processo de falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, com validade não inferior à 60 dias;  
 

Obs: considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 

1º de Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e recuperação judicial” 

deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser 

apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 
 
6.1.3.5. Anexo V - Declaração de que não emprega menor; 
 

6.1.3.6. Anexo IX -   Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando que não 

possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, vice-prefeito ou prefeito do Município 

de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, Deputados Federais e 

Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, Deputados Estaduais em 

atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
 
7.2.4. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação na 
imprensa oficial, nos termos da legislação. 
 
7.3. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro; 
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7.2. Atendam às condições deste Pregão e apresentem os documentos nela exigidos; 
 
 
 
 

8 – SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
 
8.1. Aberta a Sessão, sendo esta declarada pelo pregoeiro, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão DECLARAÇÃO (Anexo VII) dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme anexo, e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto. A partir desse momento não será permitida a participação de licitantes 
retardatários.  

 
8.2. Credenciamento das empresas. 
 
8.4. Recebimento dos envelopes de propostas de preço e de documentação de habilitação. 
 
8.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, análise da conformidade das 
propostas, cujos preços as possibilitem passar à fase de lances, com os requisitos estabelecidos no 
Edital e posterior rubrica das folhas. 
 
8.6. Divulgação, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, dos preços para registro em ata, bem como para 
conhecimento e acompanhamento por todos os presentes. 
 
8.7. Divulgação, pelo Pregoeiro, das propostas classificadas. Propostas de melhor preço e as com 
preços até dez por cento superiores a de menor preço. Não havendo pelo menos três propostas 
nessas condições, serão escolhidas as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
8.1.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão 
estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço; 
 
8.1.2. Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 
8.2. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
 
8.2.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
8.8. Em seguida o Pregoeiro dará início à etapa de lances verbais, convocando os licitantes 
classificados a apresentar lances verbais, os quais deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, iniciando-se pela última empresa classificada. 
 
8.8.1. É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor preço 
praticado no momento do lance. 
 
8.8.2. Dos lances ofertados não caberá retratação, poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima 
em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 
8.8.3. A apresentação dos lances é facultativa, sendo que a desistência por parte do(s) licitante(s), 
quando da convocação pelo pregoeiro, implicará na manutenção do último preço praticado. 
 
8.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
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8.10. Abertura do envelope e análise da documentação de habilitação da empresa que ofertou o 
menor preço. 
 
8.11. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo a habilitação 
do proponente na ordem de classificação.    
 
8.12. O Pregoeiro informa o resultado da análise e comunica que a proposta e a documentação da 
licitante vencedora encontram-se à disposição dos licitantes. 
 
8.13. Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será assegurada a 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.14. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada 

 
8.15. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
I - a micro empresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
II - – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item 6.15 – I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
item 6.14, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 6.14, será realizado sorteio, entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
8.16. Para as situações previstas nos item 6.14 a microempresa e empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos. 
 
8.17. Nas situações previstas nos subitens 6.9 e 6.11, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
como o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
8.18. Não havendo manifestação oportuna de intenção de recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto. 
 
8.19. Devolução dos envelopes de documentação de habilitação dos licitantes não participantes da 
fase de lances. 
 
8.20. Solicitação de nova planilha atualizada da empresa vencedora, se for o caso, a ser fornecida 
no prazo de até 02(dois) dias úteis. 
 
8.21. Leitura da Ata e assinatura pelos licitantes presentes, pregoeiro e equipe. 
 
8.22. Encerramento da sessão. 
 
8.23. Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento dos requisitos 
de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pelo Pregoeiro; 
 

9 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 – Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame 

à Proponente detentora do menor preço por item, encaminhando o processo para homologação 
pelo(a) Prefeito(a) Municipal; 
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9.1.1 – Nesta hipótese, o pregoeiro decidirá sobre os recursos, adjudicará o objeto deste Pregão 
Presencial e encaminhará o processo ao Sr.(a) Prefeito(a)  Municipal para homologação do 
procedimento licitatório; 

 
9.2 – A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 
 

10 – DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto aos três primeiros classificados 
por lote; 
 
10.2. Os preços unitários das três melhores propostas por lote serão registrados na ordem de 
classificação da Licitação; 
 
10.3. A Assessoria Jurídica convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de 
Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de 
preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidades. 
 
10.3.1. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Assessoria Jurídica. 
 
10.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar 
os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de 
Preços e efetuar os serviços ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses: 
 
10.4.1. Inexecução contratual pelos primeiro classificado por qualquer motivo e consequente 
cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e; 

 
10.4.2. Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do 
segundo classificado. 
 
10.5 Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 
inexecução contratual; 
 
10.6 A existência do preço registrado não obriga o Município de Vidal Ramos a firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de 
condições; 
 
10.7 O preço que vier a ser registrado em consequência do presente pregão poderá sofrer reajuste 
durante sua vigência, desde que para tal for apresentado pela licitante documento fiscal emitido por 
fornecedores da matéria prima ou órgão de governo controlador da referida comercialização que 
comprove a alteração de preço pretendido. Para o efetivo reajustamento será necessária a 
assinatura e explicação de nova ata de registro de preço. 
 
10.8 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações e nos artigos 16 e 17 do 
Decreto Municipal nº 136/2005 e suas alterações; 
 

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
11.1. No recebimento e aceitação dos serviços será observada, no que couber, as disposições 
contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

12 - PENALIDADES 
 
12.1 A desistência da proposta e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo ou a falta 
de apresentação dos documentos, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, ensejarão: 
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12.1.1. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Vidal Ramos e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Vidal Ramos, pelo período de 2 (dois) anos. 
 
 
12.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o 
não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a 
infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, 
das seguintes penalidades: 

 
a - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 
quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Vidal Ramos; 
 
b - multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na entrega dos materiais, 
calculada sobre o valor da Ordem de Compra, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-
se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula; 
 
c - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da (s) Ordem (ns) de Compra, na 
hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 
 
d - na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, além da aplicação da multa 
correspondente, aplicar-se-á a suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura 
Municipal de Vidal Ramos, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 
(dois) anos; 
 
e - cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar 
com a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Compra 
ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Compra. 
 

12.3 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 
detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente; 
 
12.4 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, 
a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos 
que seu ato punível venha acarretar ao Município de Vidal Ramos; 
 
12.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis; 

 
12.6 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá 
sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções 
adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

 
12.6.1 - Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 2 (dois) anos; 
 
12.6.2 - Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 
 
12.6.3 - Cancelamento da Ata de Registro de Preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se 
à paralisação da entrega dos materiais. 
 

12.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem borrões ou rasuras, que não 
permitam o seu entendimento, bem como as que estiverem em desacordo com as 
condições estabelecidas neste Edital, notadamente as relativas aos documentos e 
amostras exigidas, assim como as propostas que não contenham os elementos que 
devem instruí-las ou estejam desacompanhadas das amostras exigidas, nos termos deste 
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edital, ou cujos valores globais ultrapassem o valor fixado para a escolha da modalidade 
da Licitação. 
 
 
 

 
13 – ESCLARECIMENTO 

 
13.1 – As empresas interessadas poderão requerer esclarecimento sobre o presente pregão ao 
Departamento de Compras e Licitações pelo fax (47) 3356-2310 através do endereço eletrônico 
compras@prefeituravidalramos.com.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o 
pregão; 
 
13.2. – Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo 
posteriormente o direito a qualquer reclamação. 
 

14 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro em conjunto a Equipe de Apoio; 
 
14.2 – Fica eleito o foro da comarca de Ituporanga/SC, com exclusão de qualquer outro, para 
propositura de qualquer ação referente à presente licitação e/ou contrato dela decorrente; 
 
14.3 - Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
14.4 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
14.5 - Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora de serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número do CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; 
 
14.6 – O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega de CADA FRAGMENTO DO 
OBJETO ora licitado e apresentação da respectiva nota fiscal; 
 
14.7 – O produto à ser entregue deverá ser de 1ª qualidade, estando sujeito a substituição imediata 
o produto que se apresentar fora das especificações técnicas; 
 
14.8 – A entrega do produto será parcelada sempre precedida de uma solicitação de entrega pelo 
Departamento de Compras. O que ocorrerá conforme a sua necessidade. A entrega deverá ser 
feita no depósito da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, sito a Avenida Jorge Lacerda, 1180 – 
Centro, sem custo adicional; 
 
14.9 – A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar 
ou anular, total ou parcialmente, a presente licitação e desclassificar qualquer proposta ou todas 
elas, obedecendo o disposto nos artigos 48 e 49 da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações; 
 
14.10 – É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
14.11 – As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
14.12 – Ficam à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, nos dias úteis, das 8:00 hrs às 17:00 hrs todos os elementos 
que compõem o presente processo licitatório para análise de seus aspectos formais e legais, 
mediante solicitação escrita e dirigida ao Departamento de Compras e Licitações, conforme 
determina o artigo 63 da Lei 8.666/93. 
 
Vidal Ramos, 05 de fevereiro de 2021 
 
 

mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br
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NELSON BACK 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NR. xxx/2021 
 
Pelo presente Contrato de Compra e Venda, integrante do Processo Licitatório "Pregão Presencial 
para Registro de Preço nr. XX/XXXX", de um lado o Município de Vidal Ramos, representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXXXXXXX , e de outro a empresa xxxxxxxxxx, com sede na Rua 
xxxxx, xxx, Bairro xxxxx, na cidade de xxxxxxx, SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nr. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representado pelo seu xxxxxxxx, Sr. xxxxxxx, tem 
justo e acordado o seguinte: 
 
Clausula 1a. - DO OBJETO 
 
A empresa denominada de VENDEDORA, devidamente qualificada como vencedora do Pregão 
Presencial para Registro de Preço nr. XX/XXXX, obriga-se a vender a primeira das acima 
qualificadas, denominada de ora em diante de PREFEITURA: 
 
Tabela HOMOLOGADA 
 
Clausula 2a. – DA ENTREGA 
 
A entrega do produto será parcelada sempre precedida de uma solicitação de entrega pelo 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal. O que ocorrerá conforme a sua necessidade. 
A entrega deverá ser feita no depósito da Prefeitura em até 10 dias após solicitação do setor 
competente, Avenida Jorge Lacerda, 1180, sem nenhum custo adicional. 
 
A critério do Município, a solicitação poderá ser suspensa temporariamente. 
 
Clausula 3ª. - DAS OBRIGACOES DA VENDEDORA 
 
3.1. Entregar o material contratado de acordo com o previsto na clausula 2a. 
 
3.2. Garantir a qualidade do produto contratado. 
 
3.3. Substituir imediatamente os produtos que se apresentarem fora das especificações técnicas. 
 
3.4. Fornecer toda e qualquer informação e orientação técnica a PREFEITURA para o bom 
emprego e utilização do produto vendido. 
 
Clausula 4ª. - DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA 
 
4.1. Fiscalizar e controlar a entrega, comunicando a VENDEDORA, qualquer irregularidade 
constatada no produto entregue. 
 
4.2. Efetuar o (s) pagamento (s) segundo os prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 
 
Clausula 5ª. - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
 
3.3.9.0.X.X.X.X.00.00.00.00.00  
 
Clausula 6ª. - DO PREÇO 
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O preço contratado por este instrumento, de acordo com proposta apresentada pela 
VENDEDORA no processo licitatório é de R$ xxx.xxx,xx (..........). 
 
 
 
 
 
Clausula 7ª. - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da respectiva Nota Fiscal e 
com o respectivo comprovante de entrega do produto.  
 
 
Clausula 8ª. - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 
 
A VENDEDORA deverá comparecer ao Departamento de Licitações e Contrato, até 03 (três) dias 
após a comunicação do resultado da licitação para assinatura do presente instrumento, tendo 
este a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, sem prejuízo no disposto 
na clausula 2a. 
 
Clausula 9ª - DA RESCISAO E DA REVOGACAO 
 
09.1. O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente por iniciativa da 
PREFEITURA, atendida sempre a conveniência administrativa, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a VENDEDORA, qualquer espécie de 
indenização. 
 
09.2. A critério da PREFEITURA, caberá ainda rescisão deste Contrato, quando a VENDEDORA: 
 
09.2.1. Não cumprir qualquer das diretrizes contratuais. 
 
09.2.2. Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem previa e expressa 
autorização da PREFEITURA. 
 
09.2.3. Entrar em concordata ou falência, resultando no inadimplemento das obrigações 
constantes desse instrumento e no ato que o originou. 
 
09.3. Ocorrendo a rescisão prevista nos itens 09.2.1, 09.2.2 e 09.2.3, a VENDEDORA 
responderá por perdas e danos. 
 
09.4. O presente instrumento poderá ser rescindido também por mútuo consenso das partes. 
 
09.5. Fica ressalvado a PREFEITURA o direito de revogar o presente instrumento por razões de 
interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, incorrendo em tal 
hipótese, direito da VENDEDORA de receber qualquer indenização ou reparação. 
 
Cláusula 10 - DAS SANÇÕES 
 
O descumprimento por parte da VENDEDORA de qualquer das cláusulas do presente Contrato 
ou mesmo do ato que o originou, implicará numa multa correspondente a 20% (vinte por cento) 
do valor integral do contrato, além da responsabilidade civil  que advir da irregularidade por 
perdas e danos ao Município, bem como da suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade. 
 
Clausula 11 - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir as questões decorrentes do presente 
Contrato. 
 
E, por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presentes, 
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para que fazendo parte integrante do Pregão Presencial nr. XX/XXXX, produza seus jurídicos e 
legais efeitos. 
 
 
Vidal Ramos, xx de xxxxxx de 2021. 
 
 
XXXXXXXXXXX     xxxxxxxxxxxxx                        
Prefeito      (Licitante vencedor)  
 
 
Testemunha      Testemunha 
Nome:       Nome:  
RG:        RG:  
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ANEXO II  - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2021 – MATERIAL EDUCAÇÃO 

AS PROPOSTAS INICIAIS NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS SEGUINTES VALORES  

 
 

 
 
 

ITEM DESCRITIVO   MARCA QDT V. UNIT. TOTAL 

1 

Cartolinas coloridas (600 branca,  

200 amarela,  200 azul e 200  
verde). 

UNIDADE  1.000 
 R$                

1,00  
 R$                 1.000,00  

2 

Papel duplex  50x70cm nas cores: 
azul escuro, azul claro, vermelho, 

verde bandeira, nude, pink, rosa, 
laranja, roxo, marrom, preto, 

amarelo(100 unidades de cada 

cor) 

UNIDADE  1.300 
 R$                
1,20  

 R$                 1.560,00  

3 

Folhas de papel crepom cores 

variadas: verde bandeira, verde 

limão, amarelo, azul escuro, azul 
claro, laranja,  vermelho, branco, 

preto, rosa, marrom, pink, roxo, 
branco(100 unidades de cada cor 

UNIDADE  1.400 
 R$                
1,20  

 R$                 1.680,00  

4 

Folhas EVA coloridas tamanho 

40x60 de 1,8 mm  cores variadas: 
branco, preto, azul claro, azul 

escuro, rosa, vermelho, amarelo, 

nude, verde limão, verde 
bandeira, amarelo, roxo, laranja, 

marrom.(100 unidades de cada 
cor) 

UNIDADE  1.400 
 R$                

2,50  
 R$                 3.500,00  

5 

Papel cartão foscas 240G Papel 

encorpado, mais rígido, coloridas 
50x70cm 240G cores variadas 

azul escuro, azul claro, vermelho, 

verde bandeira, nude, pink,rosa, 
laranja, roxo, marrom, preto, 

amarelo(100 unidades de cada 
cor). 

UNIDADE  1.200 
 R$                

1,40  
 R$                 1.680,00  

6 

Apontador plástico tipo escolar,  

O produto deverá ser de material 
plástico rígido, com furo cônico e 

uma lâmina de AÇO 

TEMPERADO aparafusada ou 
rebitada, sem ondulações ou 

deformações, perfeitamente 
ajustada e afiada formando 

conjunto com união rígida sem 

folgas, a fim de não macerar ou 
mastigar a madeira do lápis 

UNIDADE  200 
 R$                

4,95  
 R$                    990,00  

7 

Apagador para quadro  apagador 

quadro branco, material base 
feltro, material corpo resina 

termoplástica, comprimento 14 

UNIDADE  200 
 R$               

13,90  
 R$                 2.780,00  
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cm, largura 5 cm, altura 4,50 cm 

com compartimentos para dois 
pinceis.COM 6 CAMADAS DE 

FELTRO REMOVÍVEIS 

8 

BORRACHA BRANCA MÉDIA, 

MACIA Nº 40,CXOM CÓDIGO DE 
BARRAS EM SUA SUPERFÍCIE, 

ESPECIAL PARA APAGAR ESCRITA 
DE LÁPIS; TAMANHO 

APROXIMADO DE 34X22X8,5MM; 
COMPOSIÇÃO BORRACHA 

NATURAL. 

CAIXA  50 
 R$               

14,00  
 R$                    700,00  

9 

Elástico super amarelo Nº 18  

com formulação de alta qualidade 
e excelente resistência. 

Composição: borracha/látex. 
Pacote  com 120 unidades 

PACOTES  20 
 R$                

49,90  

 R$                      
998,00  

10 

Papel branco não reciclado com 

ISO 9001 E 14001, 75 gramas.  
A4  (cx. c/ 5.000 fls.) 

RESMA  600 
 R$               

23,50 
 R$                14.100,00  

11 
Papel branco (rolo) com 0,80 cm 

altura bobina  de 15 kg 
ROLO  10 

 R$             

240,00  
 R$                 2.400,00  

12 

Canetas esferográficas de cor 
AZUL Corpo hexagonal que 

assegura o conforto na escrita e 

transparente para visualização da 
tinta, Tinta de alta qualidade, que 

seca rapidamente evitando 
borrões na escrita, Ponta média 

de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 
Tampa e plug da mesma cor da 

tinta, Tampa ventilada em 

conformidade com padrão ISO, 
caixa  com 50 und. 

CAIXA  30 
 R$               

75,00  
 R$                 2.250,00  

13 

Canetas esferográficas de cor 

VERMELHA Corpo hexagonal que 
assegura o conforto na escrita e 

transparente para visualização da 

tinta, Tinta de alta qualidade, que 
seca rapidamente evitando 

borrões na escrita, Ponta média 
de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 

Tampa e plug da mesma cor da 
tinta, Tampa ventilada em 

conformidade com padrão ISO, 

caixa  com 50 und. 

CAIXA  20 
 R$               

75,00  
 R$                 1.500,00  

14 

Canetas esferográficas de cor 
PRETA Corpo hexagonal que 

assegura o conforto na escrita e 
transparente para visualização da 

tinta, Tinta de alta qualidade, que 
seca rapidamente evitando 

borrões na escrita, Ponta média 

de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 
Tampa e plug da mesma cor da 

tinta, Tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, 

caixa  com 50 und. 

CAIXA  10 
 R$               

75,00  
 R$                    750,00  

15 

CAIXA DE LÁPIS DE COR,  
AQUARELAVEL, 12   CORES 

AQUARELA, FEITO EM MADEIRA 

100 REFLORESTADA COM 
FORMULA EXCLUSIVA E 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO TS 

CAIXA  400 
 R$               

26,00  
 R$                10.400,00  
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(TÉCNICA SEKURAL) PRODUTO 

LIVRE DE SUBSTÂNCIAS 
TÓXICAS.  

16 

FITA ADESIVA, MATERIAL 
POLIPROPILENO 

TRANSPARENTE, TIPO 

MONOFACE, LARGURA 48MM, 
COMPRIMENTO 50M, INCOLOR. 

CARACTERISTICAS MÍNIMAS: 
ADESÃO 10 N/25MM - 

ESPESSURA TOTAL 0,04 MM - 

RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 
190 % - RESISTÊNCIA À 

TEMPERATURA 60 °C - 
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 97 

N/25MM. MARCA NACIONAL 

UNIDADE  200 
 R$                

5,90  
 R$                   1180,00  

17 

Rolo de fita de papel (adesiva) 
45mmx50m marrom: Constituída 

de um dorso de papel LISA 

especialmente  tratado, coberta 
com adesivo de resina e borracha 

Sint. Usos: Fechamento de caixas 
para despacho; Reforço de caixas 

e pacotes; Empacotamentos em 
geral (3M) 

UNIDADE  200 
 R$               

59,90  
 R$                11.980,00  

18 

Pincéis atômicos, produzido com 

material de alta qualidade cx c/ 

12 und. Nas cores preto, verde e 
vermelho RECARREGÁVEL 

REF.1100-P 

CAIXA  20 
 R$               

58,80  
 R$                 1.176,00  

19 
Extrator de grampo tipo espátula, 
confeccionado em metal 

inoxidável de alta resistência 

UNIDADE  20 
 R$                

1,50  
 R$                      30,00  

20 

Papel vergê na cor Branca, 
tamanho A4(210x297mm) e 

gramatura de 180 g/m² pacotes 
com 50 Folhas 

CAIXA  20 
 R$               

22,50  
 R$                    450,00  

21 

FITA ADESIVA, COR INCOLOR, 

APLICAÇÃO MULTIUSO. ROLO 

COM 12 MM X 40 METROS. 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS: 

ADESÃO 5,5 N/25MM - 
ESPESSURA TOTAL 0,039 MM - 

RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 

145 % - RESISTÊNCIA À 
TEMPERATURA - 60 °C - 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - 82,5 
N/25MM. MARCA NACIONAL 

UNIDADE  200 
 R$                

5,90  
 R$                  1.180,00  

22 

Cadernos universitários com capa 

dura e espiral, miolo pautado, 10 
matérias - 200 folhas. Dimensões: 

200 mm X 275 mm 

UNIDADE  50 
 R$               

19,90  
 R$                    995,00  

23 

TESOURA, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO 

POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 

24 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS CABO ANATÔMICO. 

UNIDADE  40 
 R$               

19,90  
 R$                    796,00  

24 
Pasta color plus - 3 grampos-  

225x325 cm  
UNIDADE  50 

 R$                

1,40  
 R$                      70,00  

25 

TESOURA, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL COM 1,3MM DE 

ESPESSURA, SEM PONTA, CABO 
TRANSPARENTE CORES 

UNIDADE  250 
 R$                

6,00  
 R$                 1.500,00  
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DIVERSAS, COMPRIMENTO 

MÍNIMO 12 CM, SEM PONTA 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

CABO ANATÔMICO. 

26 

RÉGUA PLÁSTICA EM ACRÍLICO 

DE 30 CM, COM MARCAÇÃO DE 
CENTÍMETROS E MILÍMETROS 

COM 3MM DE ESPESSURA 

UNIDADE  200 
 R$                
2,00  

 R$                    400,00  

27 

GIZ DE CERA 12 CORES 
TRIANGULAR, MATERIAL CERA, 

CARGAS MINERAIS E 
PIGMENTOS, ATÓXICO, COR 

VARIADAS, TAMANHO TIPO BIG, 

ALTURA 105MM E PESO DE 95GR 

UNIDADE  200 
 R$                
4,00  

 R$                    800,00  

28 

TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO 

RESINA,/ÁGUA/PIGMENTOS/CAR

GAS E CONSERVANTE, CORES 
DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA 

A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E 
CARTOLINA, FRASCO 

PRODUZIDO COM MATERIAL DE 

ALTA QUALIDADE (PET VIRGEM), 
TAMPA COM ROSCA E BICO FLIP 

TOP, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, C/ 
250 ML. 

UNIDADE  308 
 R$                

7,95  
 R$                 2.448,60  

29 

Caneta marca texto cores 

variada(amarelo,verde,rosa,azul,l
aranja,roxo) com ponta chanfrada 

em polietileno e filtro em 

poliester, com tinta 
superfluorescente e cor viva para 

sublinhar e destacar, espessura 
do traço 1mm para sublinhar e 

4mm para destacar. De 
qualidade. 

UNIDADE  200 
 R$                
3,50  

 R$                    700,00  

30 

Cola bastão 40 grs – cola papel, 

cartolina e fotos – composição: à 

base de eter de poliglucosídeo. 

UNIDADE  200 
 R$                
4,00  

 R$                    800,00  

31 
Grampos para grampeador 
profissional 106/8 cx com 3.500 

unds. 

CAIXA  10 
 R$               

16,00  
 R$                    160,00  

32 
Grampos para grampeador 
profissional 106/6 cx com 3.500 

unds. 

CAIXA  10 
 R$               

16,00  
 R$                    160,00  

33 

Grampo para grampeadores 26/6  
fabricados em arame de aço com 

tratamento antiferrugem, 5.000 
unidades cada caixa. Fabricação 

Nacional 

CAIXA  30 
 R$                
9,95  

 R$                    298,50  

34 

Grampos para grampeador 

profissional 23/13 cx com 5.000 
unds. 

CAIXA  10 
 R$               

23,90  
 R$                    239,00  

35 

Grampo para grampeadores 24/6  

fabricados em arame de aço com 
tratamento antiferrugem, 5.000 

unidades cada caixa. Fabricação 
Nacional 

CAIXA  10 
 R$               

18,00  
 R$                    180,00  

36 

Prancheta em acrílico fumê 

transparente, tamanho ofício, 
dotada de garra metálica não 

oxidável 

UNIDADE  20 
 R$               

24,95  
 R$                    499,00  

37 

Cartucho de reposição para 

marcador de quadro branco wbs-
vbm cor preta,  Tinta líquida, 

UNIDADE  200 
 R$                

6,00  
 R$                 1.200,00  
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Conteúdo- 5,5ml, composição 

básica: resinas termoplásticas, 
tinta a base de álcool, pigmentos, 

resinas, solventes e aditivos. 

38 

Cartucho de reposição para 

marcador de quadro branco wbs-
vbm cor azul,  Tinta líquida, 

Conteúdo- 5,5ml, composição 
básica: resinas termoplásticas, 

tinta a base de álcool, pigmentos, 
resinas, solventes e aditivos. 

UNIDADE  200 
 R$                

6,00  
 R$                 1.200,00  

39 

Cartucho de reposição para 

marcador de quadro branco wbs-

vbm cor vermelha,  Tinta líquida, 
Conteúdo- 5,5ml, composição 

básica: resinas termoplásticas, 
tinta a base de álcool, pigmentos, 

resinas, solventes e aditivos. 

UNIDADE  200 
 R$                
6,00  

 R$                 1.200,00  

40 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 
NA COR , PRETO,  

CARACTERÍSTICAS: PONTA DE 

POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA 
DE ESCRITA 2.3MM. REFIL E 

PONTAS SUBSTITUÍVEIS. 
RECARREGAGEL 

UNIDADE  200 
 R$               

14,95  
 R$                 2.990,00  

41 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 

NA COR AZUL, 
CARACTERÍSTICAS: PONTA DE 

POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA 

DE ESCRITA 2.3MM. REFIL E 
PONTAS SUBSTITUÍVEIS. 

RECARREGAGEL.  

UNIDADE  200 
 R$               

14,95  
 R$                 2.990,00  

42 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 
NA COR  VERMELHO, 

CARACTERÍSTICAS: PONTA DE 
POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA 

DE ESCRITA 2.3MM. REFIL E 

PONTAS SUBSTITUÍVEIS. 
RECARREGAGEL. 

UNIDADE  100 
 R$               

14,95  
 R$                 1.495,00  

43 

MOLHA-DEDOS  - Características: 

material base: plástico, material 
tampa: plástico, material carga: 

creme atóxico, peso: 12 g.  
Características adicionais: não 

contém glicerina e não mancha o 

papel e não borra a impressão 

UNIDADE  3 
 R$                
3,95  

 R$                      11,85  

44 
Post-it, Papel (75g/m²) l, 
tamanho 38mm x 50mm, 04 

blocos cada pacote.  

PACOTES  50 
 R$               
9,95  

 R$                    497,50  

45 
Post-it 76 x 76mm , Papel 
(75g/m²) com adesivo acrílico 

reposicionável, cor Amarelo 3M 

PACOTES  50 
 R$               

50,00  
 R$                 2.500,00  

46 

Corretivos líquidos, Fórmula à 
base de água: sem odor, não 

tóxico e seguro para crianças, 
Recomendado para uso escolar, 

não prejudica o meio ambiente, 

frasco com 18 ml. CX com 6 
unidades 

CAIXA  40 
 R$               

29,40  
 R$                  1.176,00 

47 

COLA BRANCA ESCOLAR, 

LÍQUIDA, PARA USO ESCOLAR, 
CORPO FORMATO RETANGULAR 

ANATÔMICO FACILITANDO A 
PEGA, INJETADO EM PET 100% 

UNIDADE  900 
 R$                

8,90  
 R$                 8.010,00  
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RECICLADO,COM TEOR DE 

SÓLIDOS ENTRE 23% A 26%, 
LAVÁVEL, ATÓXICA, BICO 

ECONÔMICO COM 1MM DE 

ABERTURA,  SECAGEM NORMAL, 
ACONDICIONADA EM FRASCO, 

PESANDO NO MÍNIMO 100G, NA 
COR BRANCA. COM VALIDADE 

MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA 

48 

COLA BRANCA, LAVÁVEL, IDEAL 

P/ COLAGENS DE PAPEL, PAPEL 

CARTÃO, CARTOLINA, 
EMBALAGEM 1KG. COM FICHA DE 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
DE PRODUTOS QUÍMICOS - 

FISPQ 

UNIDADE  50 
 R$               

24,50  
 R$                 1.225,00  

49 
Refil de silicone (cola quente) 
transparente - bastão fino – com  

tamanho 7,5mm x 30cm. 

UNIDADE  200 
 R$                

1,00  
 R$                    200,00  

50 

Refil de silicone (cola quente) 

transparente – bastão grosso – 
11,3mm x 30cm. 

UNIDADE  200 
 R$                

1,50  
 R$                    300,00  

51 

Clips galvanizado nr.8/0 – cx com 

500 gramas e 180 unidades. 
Produzido em arame de aço 

CAIXA  10 
 R$               

21,80  
 R$                    218,00  

52 

Clips galvanizado nr.6/0 - cx com 

500 grs e 220 unidades. 
Produzido em arame de aço 

CAIXA  10 
 R$               

21,80  
 R$                    218,00  

53 

Clips galvanizado nr.3/0 - cx com 

500 grs e 415 unidades. 
Produzido em arame de aço.  

CAIXA  10 
 R$               

17,90  
 R$                    179,00  

54 

COLA GLITTER COM 6 CORES 

(TUBO COM NO MÍNIMO 23GR) 
LAVÁVEL, NÃO TÓXICA 

APROXIMADAMENTE COLA, 

COMPOSIÇÃO RESINA DE 
PVA,GLITER E CONSERVANTES, 

APLICAÇÃO COLAGENS, 
RELEVOS, PINTAR SOBRE 

CARTÃO, CARTOLINA E EVA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
FRASCO ANATÔMICO, BICO 

ECONÔMICO COM 1MM DE 
ABERTURA, TAMPA COM 

RESPIROS, NÃO TÓXICA, 

SOLÚVEL EM ÁGUA, TIPO 
GLITTER. PRODUÇÃO NACIONAL. 

CAIXA  20 
 R$               

19,90  
 R$                    398,00  

55 

COLA COLORIDA 6 CORES 

SORTIDAS, PESO MÍNIMO 23G 
CADA, NÃO TÓXICA, FRASCO 

RETANGULAR ANATOMICO, 
COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, 

CONSERVANTES E PIGMENTOS, 

APLICAÇÃO COLAGENS, 
RELEVOS, PINTAR SOBRE 

CARTÃO, CARTOLINA E EVA 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

FRASCO ANATÔMICO, BICO 
ECONÔMICO COM 1MM DE 

ABERTURA, TAMPA COM 

RESPIROS, PRODUÇÃO 
NACIONAL. 

CAIXA  10 
 R$               

13,95  
 R$                    139,50  
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56 

COLA PARA E.V.A / ISOPOR, 90 

GR FRASCO TRIANGULAR 
ANATÔMICO INJETADO EM PET 

VIRGEMTRANSPARENTE 

COMPOSIÇÃO ACETATO DE 
POLIVINILA E ALCOOL. 

PRODUÇÃO NACIONAL 

UNIDADE  10 
 R$                
9,95  

 R$                      99,50  

57 
Pistola para cola quente tamanho 
grande –- para refil de 11,3mm 

UNIDADE  10 
 R$               

34,90  
 R$                    349,00  

58 
Pistola para cola quente tamanho 

grande –- para refil de 7,5mm. 
UNIDADE  10 

 R$               

29,90  
 R$                    299,00  

59 
Contact Transparente Rolo 25 mt 
x 45 cm. Plástico adesivo 

transparente. 

ROLO  10 
 R$               

199,90  
 R$                  1.999,00  

60 
Cadernos pequenos brochura, 
capa dura, com 96 folhas, 

formato 140 mm x 202 mm. 

UNIDADE  600 
 R$                

6,40  
 R$                 3.840,00  

61 

MASSA MODELAR, 12 CORES, 
SOFT, COMPOSIÇÃO BÁSICA 

ÁGUA/CARBOIDRATOS DE 

CEREAIS, CLORETO SÓDIO, 
PROPIL PARABENO, AROMA, 

ADITIVOS E PIGMENTOS. COR 
SORTIDA, NÃO ESFARELA, PODE 

SER REAPROVEITADO, COM NO 

MÍNIMO 180GR, 
CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS 

SEM MOLDES, PRAZO VALIDADE 
4 ANOS, ATÓXICA. PRODUÇÃO 

NACIONAL E SELO DO INMETRO. 

CAIXA  400 
 R$                

7,60  
 R$                 3.040,00  

62 

LÁPIS PRETO, MATERIAL 
MADEIRA, DIÂMETRO DE CARGA 

2MM, DUREZA DA CARGA 2B, 

FABRICAÇÃO NACIONAL E COM 
FORMULA EXCLUSIVA E 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO TS 
(TÉCNICA SEKURAL ). CAIXA 

COM 144 UNIDADES 

CAIXA  20 
 R$             

152,00  
 R$                 3.040,00  

63 
BARBANTE DE ALGODÃO - 
Barbante Cru 1,0kg 4/8 Fios Rolo 

762m 

ROLO  6 
 R$               

19,90  
 R$                    119,40  

64 

PILHA PEQUENA ALCALINA AA: 

tipo AA, tamanho pequena, 1,5 
volts, não recarregável CARTELA 

COM 2 UNIDADES 

CARTELA  10 
 R$                
4,95 

 R$                      49,50  

65 

PILHA PALITO ALCALINA AAA: 
tipo AAA, 1,5 volts, não 

recarregável CARTELA COM 2 
UNIDADES 

CARTELA  10 
 R$                

7,50  
 R$                      75,00  

66 

LIVRO ATA - capa dura, 

numerado, pautado, folhas 
internas com no mínimo 56 g/m2, 

formato 220 x 330 mm, 50 folhas 

UNIDADE  50 
 R$               

11,90  
 R$                    595,00  

67 

TNT - TECIDO NÃO TECIDO - 

GRAMATURA MÍNIMO 0.20 GR 
MED 1,40 X 60 MT;(preto, 

amarelo, vermelho, verde escuro, 
branco) 

ROLO  5 
 R$               

169,00  
 R$                    845,00  

68 

BANDEJA EXPEDIENTE - 

Características: material: acrílico, 
cor: fumê, comprimento: 360 

mm, largura: 260 mm, altura: 40 

mm e modelo duplo. 

UNIDADE  10 
 R$               

75,00  
 R$                    750,00  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 08/2021 
 

ANEXO III 
 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 
 

Razão Social: ____________________________________________________________. 

Endereço: ________________________________________________________________. 

Cidade: ________________Estado: __________ CEP: _____________________. 

Telefone: (______) ______________________ Fax: (______) _______________________ . 

Nome da pessoa para contatos: ______________________________________________. 

Telefone: (______) _____________________ E-mail: _________________________. 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _______________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: _________________________________________. 

RG : ___________________________ CPF: ______________________________. 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

 

Data: 

 
_______________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 
 
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os 
envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação 
dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 08/2021 
 

ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

 
Nome da Proponente: 
Endereço: 
Telefone/Fax: 
CNPJ/MF: 
Banco: (BANCO DO BRASIL)               Conta Corrente: 
Agência:                                                                              Cidade: 
* as empresas que não possuem conta nos bancos acima especificados deverão atentar-se para a cobrança 
de TED (Transferência Eletrônica Disponível). 
 
Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, propomos: 
 

ITEM DESCRITIVO   MARCA QDT V. UNIT. TOTAL 

1 
Cartolinas coloridas (600 branca,  
200 amarela,  200 azul e 200  

verde). 

UNIDADE  1.000   

2 

Papel duplex  50x70cm nas cores: 

azul escuro, azul claro, vermelho, 

verde bandeira, nude, pink, rosa, 
laranja, roxo, marrom, preto, 

amarelo(100 unidades de cada 
cor) 

UNIDADE  1.300   

3 

Folhas de papel crepom cores 

variadas: verde bandeira, verde 

limão, amarelo, azul escuro, azul 
claro, laranja,  vermelho, branco, 

preto, rosa, marrom, pink, roxo, 
branco(100 unidades de cada cor 

UNIDADE  1.400   

4 

Folhas EVA coloridas tamanho 

40x60 de 1,8 mm  cores variadas: 
branco, preto, azul claro, azul 

escuro, rosa, vermelho, amarelo, 

nude, verde limão, verde 
bandeira, amarelo, roxo, laranja, 

marrom.(100 unidades de cada 
cor) 

UNIDADE  1.400   

5 

Papel cartão foscas 240G Papel 

encorpado, mais rígido, coloridas 
50x70cm 240G cores variadas 

azul escuro, azul claro, vermelho, 

verde bandeira, nude, pink,rosa, 
laranja, roxo, marrom, preto, 

amarelo(100 unidades de cada 
cor). 

UNIDADE  1.200   

6 

Apontador plástico tipo escolar,  

O produto deverá ser de material 
plástico rígido, com furo cônico e 

uma lâmina de AÇO 

TEMPERADO aparafusada ou 
rebitada, sem ondulações ou 

deformações, perfeitamente 
ajustada e afiada formando 

conjunto com união rígida sem 

UNIDADE  200   
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folgas, a fim de não macerar ou 

mastigar a madeira do lápis 

7 

Apagador para quadro  apagador 
quadro branco, material base 

feltro, material corpo resina 
termoplástica, comprimento 14 

cm, largura 5 cm, altura 4,50 cm 

com compartimentos para dois 
pinceis.COM 6 CAMADAS DE 

FELTRO REMOVÍVEIS 

UNIDADE  200   

8 

BORRACHA BRANCA MÉDIA, 
MACIA Nº 40,CXOM CÓDIGO DE 

BARRAS EM SUA SUPERFÍCIE, 
ESPECIAL PARA APAGAR ESCRITA 

DE LÁPIS; TAMANHO 

APROXIMADO DE 34X22X8,5MM; 
COMPOSIÇÃO BORRACHA 

NATURAL. 

CAIXA  50   

9 

Elástico super amarelo Nº 18  
com formulação de alta qualidade 

e excelente resistência. 
Composição: borracha/látex. 

Pacote  com 120 unidades 

PACOTES  20   

10 
Papel branco não reciclado com 
ISO 9001 E 14001, 75 gramas.  

A4  (cx. c/ 5.000 fls.) 

RESMA  600   

11 
Papel branco (rolo) com 0,80 cm 

altura bobina  de 15 kg 
ROLO  10   

12 

Canetas esferográficas de cor 

AZUL Corpo hexagonal que 

assegura o conforto na escrita e 
transparente para visulização da 

tinta, Tinta de alta qualidade, que 
seca rapidamente evitando 

borrões na escrita, Ponta média 

de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 
Tampa e plug da mesma cor da 

tinta, Tampa ventilada em 
conformidade com padrão ISO, 

caixa  com 50 und. 

CAIXA  30   

13 

Canetas esferográficas de cor 
VERMELHA Corpo hexagonal que 

assegura o conforto na escrita e 

transparente para visulização da 
tinta, Tinta de alta qualidade, que 

seca rapidamente evitando 
borrões na escrita, Ponta média 

de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 

Tampa e plug da mesma cor da 
tinta, Tampa ventilada em 

conformidade com padrão ISO, 
caixa  com 50 und. 

CAIXA  20   

14 

Canetas esferográficas de cor 

PRETA Corpo hexagonal que 
assegura o conforto na escrita e 

transparente para visulização da 

tinta, Tinta de alta qualidade, que 
seca rapidamente evitando 

borrões na escrita, Ponta média 
de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 

Tampa e plug da mesma cor da 
tinta, Tampa ventilada em 

conformidade com padrão ISO, 

CAIXA  10   
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caixa  com 50 und. 

15 

CAIXA DE LÁPIS DE COR,  
AQUARELAVEL, 12   CORES 

AQUARELA, FEITO EM MADEIRA 
100 REFLORESTADA COM 

FORMULA EXCLUSIVA E 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO TS 
(TÉCNICA SEKURAL) PRODUTO 

LIVRE DE SUBSTÂNCIAS 
TÓXICAS.  

CAIXA  400   

16 

FITA ADESIVA, MATERIAL 

POLIPROPILENO 
TRANSPARENTE, TIPO 

MONOFACE, LARGURA 48MM, 

COMPRIMENTO 50M, INCOLOR. 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS: 

ADESÃO 10 N/25MM - 
ESPESSURA TOTAL 0,04 MM - 

RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 

190 % - RESISTÊNCIA À 
TEMPERATURA 60 °C - 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 97 
N/25MM. MARCA NACIONAL 

UNIDADE  200   

17 

Rolo de fita de papel (adesiva) 

45mmx50m marrom: Constituída 
de um dorso de papel crepe 

especialmente  tratado, coberta 

com adesivo de resina e borracha 
Sint. Usos: Fechamento de caixas 

para despacho; Reforço de caixas 
e pacotes; Epacotamentos em 

geral (3M) 

UNIDADE  200   

18 

Pincéis atômicos, produzido com 
material de alta qualidade cx c/ 

12 und. Nas cores preto, verde e 

vermelho RECARREGÁVEL 
REF.1100-P 

CAIXA  20   

19 

Extrator de grampo tipo espatula, 

confeccionado em metal 
inoxidável de alta resistência 

UNIDADE  20   

20 

Papel vergê na cor Branca, 

tamanho A4(210x297mm) e 
gramatura de 180 g/m² pacotes 

com 50 Folhas 

CAIXA  20   

21 

FITA ADESIVA, COR INCOLOR, 
APLICAÇÃO MULTIUSO. ROLO 

COM 12 MM X 40 METROS. 

CARACTERISTICAS MÍNIMAS: 
ADESÃO 5,5 N/25MM - 

ESPESSURA TOTAL 0,039 MM - 
RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 

145 % - RESISTÊNCIA À 

TEMPERATURA - 60 °C - 
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - 82,5 

N/25MM. MARCA NACIONAL 

UNIDADE  200   

22 

Cadernos universitários com capa 
dura e espiral, miolo pautado, 10 

matérias - 200 folhas. Dimensões: 
200 mm X 275 mm 

UNIDADE  50   

23 

TESOURA, MATERIAL AÇO 

INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO 
POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 

24 CM, CARACTERÍSTICAS 

UNIDADE  40   
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ADICIONAIS CABO ANATÔMICO. 

24 
Pasta color plus - 3 grampos-  

225x325 cm  
UNIDADE  50   

25 

TESOURA, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL COM 1,3MM DE 

ESPESSURA, SEM PONTA, CABO 

TRANSPARENTE CORES 
DIVERSAS, COMPRIMENTO 

MÍNIMO 12 CM, SEM PONTA 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

CABO ANATÔMICO. 

UNIDADE  250   

26 

RÉGUA PLÁSTICA EM ACRÍLICO 
DE 30 CM, COM MARCAÇÃO DE 

CENTÍMETROS E MILÍMETROS 

COM 3MM DE ESPESSURA 

UNIDADE  200   

27 

GIZ DE CERA 12 CORES 
TRIANGULAR, MATERIAL CERA, 

CARGAS MINERAIS E 
PIGMENTOS, ATÓXICO, COR 

VARIADAS, TAMANHO TIPO BIG, 
ALTURA 105MM E PESO DE 95GR 

UNIDADE  200   

28 

TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO 

RESINA,/ÁGUA/PIGMENTOS/CAR

GAS E CONSERVANTE, CORES 
DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA 

A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E 
CARTOLINA, FRASCO 

PRODUZIDO COM MATERIAL DE 
ALTA QUALIDADE (PET VIRGEM), 

TAMPA COM ROSCA E BICO FLIP 

TOP, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, C/ 
250 ML. 

UNIDADE  308   

29 

Caneta marca texto cores 

variada(amarelo,verde,rosa,azul,l
aranja,roxo) com ponta chanfrada 

em polietileno e filtro em 

poliester, com tinta 
superfluorescente e cor viva para 

sublinhar e destacar, espessura 
do traço 1mm para sublinhar e 

4mm para destacar. De 
qualidade. 

UNIDADE  200   

30 

Cola bastão 40 grs – cola papel, 

cartolina e fotos – composição: à 

base de eter de poliglucosídeo. 

UNIDADE  200   

31 

Grampos para grampeador 

profissional 106/8 cx com 3.500 

unds. 

CAIXA  10   

32 
Grampos para grampeador 
profissional 106/6 cx com 3.500 

unds. 

CAIXA  10   

33 

Grampo para grampeadores 26/6  
fabricados em arame de aço com 

tratamento antiferrugem, 5.000 
unidades cada caixa. Fabricação 

Nacional 

CAIXA  30   

34 
Grampos para grampeador 
profissional 23/13 cx com 5.000 

unds. 

CAIXA  10   

35 

Grampo para grampeadores 24/6  

fabricados em arame de aço com 
tratamento antiferrugem, 5.000 

CAIXA  10   
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unidades cada caixa. Fabricação 

Nacional 

36 

Prancheta em acrílico fumê 

transparente, tamanho ofício, 
dotada de garra metálica não 

oxidável 

UNIDADE  20   

37 

Cartucho de reposição para 

marcador de quadro branco wbs-
vbm cor preta,  Tinta líquida, 

Conteúdo- 5,5ml, composição 
básica: resinas termoplásticas, 

tinta a base de álcool, pigmentos, 

resinas, solventes e aditivos. 

UNIDADE  200   

38 

Cartucho de reposição para 

marcador de quadro branco wbs-

vbm cor azul,  Tinta líquida, 
Conteúdo- 5,5ml, composição 

básica: resinas termoplásticas, 
tinta a base de álcool, pigmentos, 

resinas, solventes e aditivos. 

UNIDADE  200   

39 

Cartucho de reposição para 
marcador de quadro branco wbs-

vbm cor vermelha,  Tinta líquida, 

Conteúdo- 5,5ml, composição 
básica: resinas termoplásticas, 

tinta a base de álcool, pigmentos, 
resinas, solventes e aditivos. 

UNIDADE  200   

40 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 

NA COR , PRETO,  
CARACTERÍSTICAS: PONTA DE 

POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA 

DE ESCRITA 2.3MM. REFIL E 
PONTAS SUBSTITUÍVEIS. 

RECARREGAGEL 

UNIDADE  200   

41 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 
NA COR AZUL, 

CARACTERÍSTICAS: PONTA DE 

POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA 
DE ESCRITA 2.3MM. REFIL E 

PONTAS SUBSTITUÍVEIS. 
RECARREGAGEL.  

UNIDADE  200   

42 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 

NA COR  VERMELHO, 
CARACTERÍSTICAS: PONTA DE 

POLIÉSTER 6.0 MM. ESPESSURA 

DE ESCRITA 2.3MM. REFIL E 
PONTAS SUBSTITUÍVEIS. 

RECARREGAGEL. 

UNIDADE  100   

43 

MOLHA-DEDOS  - Características: 
material base: plástico, material 

tampa: plástico, material carga: 
creme atóxico, peso: 12 g.  

Características adicionais: não 

contém glicerina e não mancha o 
papel e não borra a impressão 

UNIDADE  3   

44 

Post-it, Papel (75g/m²) l, 

tamanho 38mm x 50mm, 04 
blocos cada pacote.  

PACOTES  50   

45 

Post-it 76 x 76mm , Papel 

(75g/m²) com adesivo acrílico 
reposicionável, cor Amarelo 3M 

PACOTES  50   

46 

Corretivos líquidos, Fórmula à 

base de água: sem odor, não 
tóxico e seguro para crianças, 

CAIXA  40   
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Recomendado para uso escolar, 

não prejudica o meio ambiente, 
frasco com 18 ml. CX com 6 

unidades 

47 

COLA BRANCA ESCOLAR, 

LÍQUIDA, PARA USO ESCOLAR, 
CORPO FORMATO RETANGULAR 

ANATÔMICO FACILITANDO A 
PEGA, INJETADO EM PET 100% 

RECICLADO,COM TEOR DE 
SÓLIDOS ENTRE 23% A 26%, 

LAVÁVEL, ATÓXICA, BICO 

ECONÔMICO COM 1MM DE 
ABERTURA,  SECAGEM NORMAL, 

ACONDICIONADA EM FRASCO, 
PESANDO NO MÍNIMO 100G, NA 

COR BRANCA. COM VALIDADE 

MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA 

UNIDADE  900   

48 

COLA BRANCA, LAVÁVEL, IDEAL 

P/ COLAGENS DE PAPEL, PAPEL 
CARTÃO, CARTOLINA, 

EMBALAGEM 1KG. COM FICHA DE 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

DE PRODUTOS QUÍMICOS - 

FISPQ 

UNIDADE  50   

49 

Refil de silicone (cola quente) 

transparente - bastão fino – com  

tamanho 7,5mm x 30cm. 

UNIDADE  200   

50 
Refil de silicone (cola quente) 
transparente – bastão grosso – 

11,3mm x 30cm. 

UNIDADE  200   

51 
Clips galvanizado nr.8/0 – cx com 
500 gramas e 180 unidades. 

Produzido em arame de aço 

CAIXA  10   

52 
Clips galvanizado nr.6/0 - cx com 
500 grs e 220 unidades. 

Produzido em arame de aço 

CAIXA  10   

53 
Clips galvanizado nr.3/0 - cx com 
500 grs e 415 unidades. 

Produzido em arame de aço.  

CAIXA  10   

54 

COLA GLITTER COM 6 CORES 

(TUBO COM NO MÍNIMO 23GR) 
LAVÁVEL, NÃO TÓXICA 

APROXIMADAMENTE COLA, 
COMPOSIÇÃO RESINA DE 

PVA,GLITER E CONSERVANTES, 
APLICAÇÃO COLAGENS, 

RELEVOS, PINTAR SOBRE 

CARTÃO, CARTOLINA E EVA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

FRASCO ANATÔMICO, BICO 
ECONÔMICO COM 1MM DE 

ABERTURA, TAMPA COM 

RESPIROS, NÃO TÓXICA, 
SOLÚVEL EM ÁGUA, TIPO 

GLITTER. PRODUÇÃO NACIONAL. 

CAIXA  20   

55 

COLA COLORIDA 6 CORES 
SORTIDAS, PESO MÍNIMO 23G 

CADA, NÃO TÓXICA, FRASCO 
RETANGULAR ANATOMICO, 

COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, 

CONSERVANTES E PIGMENTOS, 
APLICAÇÃO COLAGENS, 

CAIXA  10   
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RELEVOS, PINTAR SOBRE 

CARTÃO, CARTOLINA E EVA 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

FRASCO ANATÔMICO, BICO 

ECONÔMICO COM 1MM DE 
ABERTURA, TAMPA COM 

RESPIROS, PRODUÇÃO 
NACIONAL. 

56 

COLA PARA E.V.A / ISOPOR, 90 

GR FRASCO TRIANGULAR 
ANATÔMICO INJETADO EM PET 

VIRGEMTRANSPARENTE 

COMPOSIÇÃO ACETATO DE 
POLIVINILA E ALCOOL. 

PRODUÇÃO NACIONAL 

UNIDADE  10   

57 
Pistola para cola quente tamanho 
grande –- para refil de 11,3mm 

UNIDADE  10   

58 
Pistola para cola quente tamanho 

grande –- para refil de 7,5mm. 
UNIDADE  10   

59 
Contact Transparente Rolo 25 mt 
x 45 cm. Plástico adesivo 

transparente. 

ROLO  10   

60 
Cadernos pequenos brochura, 
capa dura, com 96 folhas, 

formato 140 mm x 202 mm. 

UNIDADE  600   

61 

MASSA MODELAR, 12 CORES, 
SOFT, COMPOSIÇÃO BÁSICA 

ÁGUA/CARBOIDRATOS DE 

CEREAIS, CLORETO SÓDIO, 
PROPIL PARABENO, AROMA, 

ADITIVOS E PIGMENTOS. COR 
SORTIDA, NÃO ESFARELA, PODE 

SER REAPROVEITADO, COM NO 

MÍNIMO 180GR, 
CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS 

SEM MOLDES, PRAZO VALIDADE 
4 ANOS, ATÓXICA. PRODUÇÃO 

NACIONAL E SELO DO INMETRO. 

CAIXA  400   

62 

LÁPIS PRETO, MATERIAL 
MADEIRA, DIÂMETRO DE CARGA 

2MM, DUREZA DA CARGA 2B, 

FABRICAÇÃO NACIONAL E COM 
FORMULA EXCLUSIVA E 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO TS 
(TÉCNICA SEKURAL ). CAIXA 

COM 144 UNIDADES 

CAIXA  20   

63 
BARBANTE DE ALGODÃO - 
Barbante Cru 1,0kg 4/8 Fios Rolo 

762m 

ROLO  6   

64 

PILHA PEQUENA ALCALINA AA: 

tipo AA, tamanho pequena, 1,5 
volts, não recarregável CARTELA 

COM 2 UNIDADES 

CARTELA  10   

65 

PILHA PALITO ALCALINA AAA: 
tipo AAA, 1,5 volts, não 

recarregável CARTELA COM 2 
UNIDADES 

CARTELA  10   

66 

LIVRO ATA - capa dura, 

numerado, pautado, folhas 
internas com no mínimo 56 g/m2, 

formato 220 x 330 mm, 50 folhas 

UNIDADE  50   

67 

TNT - TECIDO NÃO TECIDO - 

GRAMATURA MÍNIMO 0.20 GR 
MED 1,40 X 60 MT;(preto, 

ROLO  5   
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amarelo, vermelho, verde escuro, 

branco) 

68 

BANDEJA EXPEDIENTE - 

Características: material: acrílico, 
cor: fumê, comprimento: 360 

mm, largura: 260 mm, altura: 40 

mm e modelo duplo. 

UNIDADE  10   

  

 
 

diretos ou indiretos, houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, obrigações patronais como: salário, férias, 13º salário, 
INSS, FGTS trabalhistas e quaisquer outras que forem dívidas relativas aos serviços, serão de 
inteira responsabilidade da empresa vencedora; 
 

 

 
ta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo 

desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas 
alterações. 
 

2.1, com relação á entrega dos itens. 
 
Data: 
Assinatura: 
Nome: 
RG:                                                                      CPF: 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 08/2021 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL NR. ° 08/2021 
 
Declaro que a empresa _________________ inscrita no CNPJ nº. _______________, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a)_________________ portador (a) da Carteira de 
Identidade nº. ______________ CPF nº. _________________. 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: A empresa emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
_______________________, _______ de _________________________ de 2021. 
 
________________________________ 
Representante Legal 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 
 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 08/2021 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
A empresa ________________________, com sede na ___________________________, C.N.P.J. 

sob nº __________________, representada pelo Sr. _______________________, CREDENCIA o 

Sr. _______________________, ______________________(CARGO), portador do R.G. 

_____________________ e C.P.F. nr. ________________________, para representá-la perante a 

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos em licitação na modalidade Pregão Presencial n° 08/2021, 

podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
NOME: 
R.G.: 
CARGO: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 08/2021 

 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(pode ser preenchida para entrega) 

 
A empresa _________________________, com sede a ____________________________, CNPJ 

sob nº __________________, por seu representante Sr. _______________________, RG nr. 

_________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, declara que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 
________________________, ______ de _______________ de 2021. 
 
________________________________________ 
Empresa: 
Representante legal: 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NR. 08/2021 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO VIII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/XXXX 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 

 

Aos xx dias do mês de xxxxx do ano de 2021, na cidade de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, 

no prédio da Prefeitura, localizado na Avenida Jorge Lacerda, 1180, Centro, o Município de Vidal 

Ramos, devidamente representado e assistido, e a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por seu representante 

legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 2.130/2013 DE 29 DE ABRIL DE 

2013 e, do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de baterias 

conforme os itens abaixo discriminados: 

 

ITEM 01 
   

Fornecedor: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Preço cotado para o item: R$  

DETALHAMENTO DO MATERIAL PREÇO UNITÁRIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contado da data de sua assinatura. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será 

assinada pelas partes. 

Vidal Ramos, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2021 

 

 

ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

A empresa _________________________, com sede a ____________________________, CNPJ sob 

nº __________________, por seu representante Sr. _______________________, RG nr. 

_________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, declara para os devidos 

fins que não possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, vice-prefeito ou prefeito do 

Município de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, Deputados Federais e 

Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, Deputados Estaduais em 

atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 

 

________________________, ______ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2021 

 

 

ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder 
Público, em quaisquer de suas esferas. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
____________, de ____ de ________________ de 2021. 
 
 
PROPONENTE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


