Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº: 19/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto:
A presente licitação visa a eventual e futura aquisição material de papelaria em geral para atender a
necessidades dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte, conforme normas e condições definidas neste ato
Edital e em seus anexos.
Credenciamento e entrega dos envelopes:
Dia: 15.04.2021
Horário: De 08h30min ás 09h00min.
Endereço:Praça Major Francisco Candido Alves, nº 150 – Centro –Prefeitura Municipal de Passa Vinte.
Os interessados deverão entregar, pessoalmente, o Documento de Credenciamento, a Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação e os envelopes de Proposta Comercial e de Documentos para Habilitação a Pregoeira Oficial ou a
qualquer um dos membros da Equipe de Apoio, no local, data e horário indicados acima.
Abertura de Sessão Oficial do Pregão:
Data: 15.04.2021
Horário: 09h00min
Endereço: Praça Major Francisco Candido Alves, nº 150 – Centro –Prefeitura Municipal de Passa Vinte.
Referencia de Tempo:
Para todas as referências de tempo deverá ser observado o horário de Brasília/DF.
Consultas e/ou Esclarescimentos
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para entrega dos envelopes, exclusivamente por escrito, através de
correspondência, do e-mail licitacaopassavinte@gmail.com.
Avisos sobre a Licitação:
Os avisos sobre esta licitação serão publicados em jornal de circulação regional e afixados no Quadro de Avisos na Sede da
Prefeitura Municipal de Passa Vinte.
Informações sobre o processo:
As informações sobre o andamento da licitação e os resultados dos julgamentos e de recursos serão publicados unicamente
em jornal de circulação regional e afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte.
Impugnação ao Edital:

Página1

Até 02 (dois) dias úteis,antes da data fixada para entrega dos envelopes, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do Pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram, obedecida a disposição do subitem 7.1 deste
edital.

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
Preâmbulo
A Prefeitura Municipal de Passa Vinte, Estado de Minas Gerais,com sede na Praça Major Francisco Candido Alves, 150,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.338.210/0001-50, por meio de Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, designados pela
Portaria Municipal nº 03 de 2021 , torna público que realizará Pregão Presencial Registro de Preço, a fim de selecionar
proposta regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas inclusive
municipais, bem como pelas regras estabelecidas neste Edital.
Disposições Preliminares:
Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preço
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de Declaração sobre Habilitação;
Anexo V – Modelo de Declaração;
Anexo VI – Modelo da Proposta Comercial.

01

– OBJETO DA LICITAÇÃO

Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de
papelaria em geral para atender a necessidades dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte de acordo com o
Anexo I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital
1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão dos Departamentos
do Município de Passa Vinte, pelo prazo de 12 (doze) meses.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
02 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTO
2.1 – Poderão participar da presente licitação:
2.1.1 - as empresas interessadas, legalmente constituídas, que operem no ramo do objeto ora licitado, que satisfaçam
integralmente às condições estabelecidas no presente Edital.
2.1.2 – É condição, ainda, para participação na presente licitação, a entrega no local, data e horário indicados na folha de
rosto deste Edital, dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

envelope n.º 01 – Proposta Comercial;
envelope n.º 02 – Documentos para Habilitação;
credenciamento (ver item 3);
declaração sobre a habilitação (ver item 3).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021
Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
COMERCIAL
EMPRESA: (indicar nome, endereço, CNPJ e
fone/fax)
________________
Visto Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021
Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO
EMPRESA: (indicar nome, endereço, CNPJ e
fone/fax)
________________
Visto Jurídico
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2.1.3 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente lacrados, rubricados no fecho e identificados,
em sua parte externa, com os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
2.1.3.1 – Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição nos envelopes,
ou mesmo inversão dos envelopes (Proposta no envelope de documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão
motivo para exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não
prejudique o andamento do processo.
2.1.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico.
2.1.5 – Os envelopes de documentação e propostas, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados
de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada na Prefeitura Municipal de Passa Vinte até a
data e hora definidas no subitem 2.1.2, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.
2.2 – A participação neste Pregão implica na aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do presente Edital e de
seus Anexos.
2.3 – Impedimentos à participação
A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como às pessoas jurídicas que, na data prevista neste
Editalpara a entrega dos envelopes, encontrarem-se em qualquer uma das seguintes situações:
a)
b)
c)
Vinte;
d)

Com falência decretada ou concordata;
Declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público;
Em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal de Passa
Em funcionamento sob regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.3.1 – A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da LICITANTE, que, pelo descumprimento,
sujeita-se às penalidades cabíveis.
03–CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1 – O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público ou Particular ou Carta de Credenciamento (Anexo III),
com firma reconhecida do outorgante com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, inclusive formular
lances verbais em sessão pública de pregão, bem como negociar preço diretamente com a Pregoeira, rubricar propostas e
documentos e assinar atas em nome da LICITANTE.
3.1.1 – Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la (§ 2º do art. XX4 do Código Civil).
3.1.2 – Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
3.1.3 – O horário e local de credenciamento estão definidos na folha de rosto deste edital.
3.2 – O credenciado deverá identificar-se, exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente, no ato de
entrega dos envelopes.
3.3 – A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 3.1 e respectivos
subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão, ficará impossibilitada de
responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe
resguardada o direito de assistir à sessão pública.
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3.4 –A LICITANTE deverá apresentar, também, no ato do credenciamento, a Declaração sobre a Habilitação,conforme
exigido no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02 (Modelo Anexo IV).

3.5 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa -ME, Empresa de Pequeno Porte EPP1, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do
parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, deverá declarar sua condição de ME, EPP apresentando
declaração de ME ou EPP.
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
3.6 - Nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº 44.630/07, art. 5º, parágrafo único, II, alíneas “a” e “b”, da Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576/2016 e art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, para obterem tratamento diferenciado e simplificado na
licitação, os licitantes deverão comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mediante
a apresentação de:
3.6.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão
simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;
3.6.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve
Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.
04–PROPOSTA COMERCIAL
O Envelope nº 01 deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL, conforme itens a seguir:
4.1 – Deverá conter a identificação da LICITANTE (papel timbrado ou carimbo de CNPJ), datada e devidamente assinada
pelo(s) representante(s) legal(ais).
4.2 – Deverá ser formulada de acordo com o modelo constante no Anexo VI, dela constando:
a) Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;
b) Preço total do Item;
c) Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação ao Protocolo;
d) MARCA
4.3 – Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, Real (R$), com 2 (duas) casas decimais.
4.4 – O preço cotado constituirá a única remuneração pela aquisição relativa ao objeto licitado, devendo nele estarem
incluídos todas os custos e despesas, diretas e indiretas.
4.4.1 – O modelo de proposta apresentado no Anexo VI poderá ser alterado a critério da LICITANTE, desde que sejam
mantidas, no mínimo, as informações nele contidas.
4.4.2 – Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será considerado como aceito e proposto o prazo indicado
na alínea “c” do item 4.2.
4.5 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo e decorrente de fato superveniente,
mediante requerimento escrito e aceito pela Pregoeira, sob pena de sanção, sendo os preços propostos de exclusiva
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
4.6 – A licitação será julgada e adjudicada à LICITANTE que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM observados os
requisitos deste edital e os previstos na legislação pertinente.
4.7 – Será desclassificada a Proposta que:
a) Não atenda às exigências deste instrumento convocatório ou das diligências;
b) Esteja incompleta ou contenha emendas, rasuras, entrelinhas ou linguagem que dificulte a exata compreensão do
enunciado;
c) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, excessivos ou
manifestamente inexeqüíveis;
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4.8 - Da proposta em mídia digital:
4.8.1 - Este aplicativo deverá ser baixado e instalado no computador do participante do pregão para que o mesmo preencha
os dados cadastrais do fornecedor e representante legal do mesmo, além do preenchimento dos itens do pregão, sendo que
para os itens está anexado junto com o edital, no site da prefeitura acima descrito, que deverá ser importado para dentro do
aplicativo, onde conterá as informações pertinentes ao pregão, bem como os itens que fazem parte do mesmo.
http://proposta.siplanweb.com.br/proposta-2.01.1.exe
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
4.8.2 - O participante deverá trazer na data do pregão, o arquivo contendo a proposta em uma mídia digital (pen drive, cd,
hd externo, etc.), ou enviar o arquivo no e-mail licitacaopassavinte@gmail.com além da mesma impressa em envelope,
conforme cláusula 4.2
4.8.3 - Em caso de dúvida sobre como gravar a proposta em mídia digital, entrar em contato com o setor de licitação deste
município, através do telefone (32) 3295-1131, no horário entre 08h as 11h e 13h as 16h informando o assunto.
4.8.4 - As propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações ou quantidades
contidas no anexo I deste edital serão desclassificadas.
4.8.5 - Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e
da administração
4.9 – Serão considerados excessivos os valores manifestamente superiores ao preço médio de mercado, apurado na pesquisa
realizada pela Prefeitura Municipal de Passa Vinte, desde que nas mesmas condições exigidas na licitação.
4.9.1 – Havendo dúvidas quanto ao valor médio apurado inicialmente, a Pregoeira poderá realizar, à época do julgamento,
novas pesquisas para confronto das ofertas de forma a produzir contraprova ou demonstrar um eventual equívoco da
Administração.
4.10 – Serão considerados inexeqüíveis os valores que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes são compatíveis com a
execução do objeto.
4.10.1 – A Pregoeira poderá solicitar à(s) LICITANTE(s) documentação que comprove a exeqüibilidade da proposta
apresentada nos termos do disposto no subitem anterior.
4.10.2 – A não apresentação da documentação mencionada no subitem anterior, no prazo determinado pela Pregoeira,
resultará na desclassificação da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em penalidades cabiveis.
05–DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5.1 - O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os prazos de validade em vigor:
5.2 - DA DOCUMENTAÇÃO
5.2.1 - A Microempresa – ME ou a Empresa de Pequeno Porte – EPP que não se cadastrar ou não se interessar para fazer
uso do Certificado de Registro Cadastral – CRC, deverá apresentar os seguintes documentos em cópia autenticada, ou
acompanhados dos originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitações, e estarem em plena validade.
5.3 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
5.3.1 - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual, que devem estar registrados no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil. Registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, quando se tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28, inciso III da Lei 8666/93e suas
posteriores alterações;
5.4 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
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5.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
5.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de
certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
5.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de
certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão Positiva com efeitos de
Negativa;
5.4.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
5.4.6- Prova de regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. A apresentação desta regularidade será na
forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;
5.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do Trabalho) - Certidão
Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
5.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
5.5.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório
Distribuidor da Comarca da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias para sua apresentação.
5.6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.6.1 – Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a empresa licitante tenha fornecido com regularidade os itens constantes na descrição
do objeto;
5.7 – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
5.7.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;
5.7.2 - Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da licitante no presente processo
licitatório;
5.8 – DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS:
5.8.1 - Os documentos que vierem autenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais deverão,
obrigatoriamente, trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conforme alínea C, inciso I, art. 11 da Portaria
Conjunta TJMG/CGJ/SEF-MG de 11 de março de 2005;
5.8.2 - Os documentos autenticados em outros Estados deverão possuir autenticação em cartório, com o respectivo selo, na
forma da respectiva legislação estadual;
5.8.3 - Os documentos poderão ser autenticados pela CPL, pela Pregoeira ou pelos membros da Equipe de Apoio, mediante
apresentações dos originais, em dias úteis anteriores ao dia da Sessão Pública de 13 h às 17 h e também no dia desta Sessão,
porém, com antecedência de 30 min. (trinta minutos) do horário marcado para o seu início;
5.8.4 – No momento da Sessão Pública nenhum documento poderá ser autenticado.
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5.9 – DA RESPONSABILIDADE PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
5.9.1 – A licitante é a única responsável pelos documentos apresentados para sua participação neste certame licitatório, por
isso, responde civil, administrativa e criminalmente pela fidedignidade e exatidão de todos os documentos apresentados;

5.9.2 -Os documentos deverão ser apresentados no início da Sessão Pública e o Pregoeiro não se responsabilizará por
documentos enviados pelos correios ou entregues em setores distintos ou estranhos à licitação, caso em que recebidos na
Sessão Pública com atraso será demonstrada a intempestividade da obrigação da licitante, e por consequência a sua não
participação no certame;
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
5.10 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
5.10.1 - Às MEs e EPPs serão concedidos os benefícios da LC 123/2006 e posteriores alterações, no que couber;
5.10.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá informar, formalmente a sua condição
no início da Sessão de abertura e julgamento da documentação. Se não o fizer será interpretado como renúncia tácita aos
benefícios concedidos.
06–FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS
Primeira Fase: Abertura da Sessão
6.1 – No dia, horário e local estabelecidos na folha de rosto deste Edital, a Pregoeira Oficial fará a abertura da sessão, após
ter recebido das empresas participantes ou de seus representantes o Documento para Credenciamento – Anexo III e a
Declaração sobre a Habilitação – Anexo IV, juntamente com os Envelopes de nº 1 – Proposta Comercial e de nº 2 –
Documentos para Habilitação.
6.2 – Não será admitida a atuação de mais de um representante para a mesma empresa ou de um mesmo representante
para duas ou mais empresas.
Segunda Fase: Desenvolvimento da Sessão Pública
6.3 – A sessão do Pregão desenvolver-se-á conforme segue:
6.3.1– Abertura dos envelopes de Proposta Comercial.
6.3.2 – Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das
Propostas que estejam em consonância com o exigido.
6.3.2.1 – Após a análise das propostas pela Pregoeira, os participantes, através de seus representantes, darão visto nas
Propostas apresentadas.
6.3.3 – Indicação das LICITANTES que participarão da rodada de lances verbais.
6.3.3.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar a proposta com o MENOR PREÇO POR ITEM e
todas as demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento)acima do menor valor verificado.
6.3.3.2 – Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, a
Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas apresentadas.
6.3.4 – Selecionadas as propostas, será dado início à etapa de lances verbais pelas LICITANTES devidamente credenciadas,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
6.3.5 – A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referenciais os valores ofertados, iniciando-se com a
empresa ofertante do maior valor e finalizando com a ofertante do menor valor, devendo o lance ofertado cobrir o menor
valor oferecido nas propostas apresentadas.
6.3.5.1 – Na hipótese de duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio pela Pregoeira para definir a ordem de apresentação dos lances verbais por seus autores.
6.3.5.2 –A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário.
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6.3.6 – A Pregoeira poderá fixar em até 30 (trinta) minutos o tempo máximo total para o fechamento dos lances, devendo
avisar as LICITANTES quando decidir pela última rodada de lances que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento
do tempo máximo anteriormente estipulado.

6.3.7 – Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira examinará os valores ofertados de modo a desclassificar propostas
inexeqüíveis ou com valores excessivos.
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
6.3.8 – A LICITANTE que não apresentar o seu lance, na forma indicada no subitem 6.3.5, quando convocada pela
Pregoeira, será excluída da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado, para efeito de ordenação das
Propostas.
6.3.9 – Não havendo lance(s) pela(s) LICITANTE(S), a Pregoeira considerará as propostas de preço iniciais para
julgamento e classificação. Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM
e que atender as exigências deste Edital e seus anexos, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 44 e 46 da Lei
Complementar nº 123/2006.
6.3.10 – Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira procederá à análise da Proposta de
Menor Preço Item, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, e decidirá motivadamente a respeito,
verificando a participação de microempresas e empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas
previstas nos artigos 44 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006.
6.3.11 – Havendo apresentação de apenas uma oferta e desde que esta atenda aos termos deste Edital e seus anexos, com
valor compatível com os praticados pelo mercado, esta poderá ser aceita, podendo a Pregoeira negociar com a LICITANTE
para obtenção de melhor preço.
6.3.12 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital e seus anexos, a Pregoeira poderá, igualmente, negociar com o
proponente para a obtenção de melhor preço, se for o caso.
6.3.13 – Classificada a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação da LICITANTE que a tiver formulado, decidindo a Pregoeira quanto à sua habilitação ou inabilitação.
6.3.14 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital para habilitação, a LICITANTE será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.3.15 – Se a oferta não for aceitável ou a LICITANTE não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as
ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até apuração de uma proposta aceitável, cujo proponente atenda a todas às
exigências deste Edital e seus anexos.
6.4 – No julgamento das propostas e da habilitação a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas e dos documentos e nem a validade jurídica destes, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
6.5– Ao final da sessão, após declarada a vencedora pela Pregoeira, qualquer LICITANTE poderá manifestar,
motivadamente, sua intenção de interpor recurso, devendo constar em ata a síntese das suas razões.
6.5.1 – Ocorrendo o disposto no item anterior, a Sessão será suspensa e adotados os procedimentos cabíveis, na forma do
disposto no item 7.2 e seus subitens.
6.6 – Após o fechamento do pregão e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
das empresas, serão devolvidos os envelopes dos Documentos de Habilitação das LICITANTES remanescentes, à exceção
dos relativos aos 2º (segundo) e 3º (terceiro) colocados, que ficarão retidos até a assinatura do contrato pela LICITANTE
vencedora.
6.7 – No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os
envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e
com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
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6.7.1 – Somente será considerada habilitada a LICITANTE que houver preenchido os requisitos de Habilitação na data da
Primeira Sessão e que apresentar, na Sessão de prosseguimento, os documentos atualizados que porventura estejam
vencidos.
07–IMPUGNAÇÃO, ESCLARESCIMENTOS E RECURSOS
7.1 – IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
7.1.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, apontando as falhas e irregularidades que o
viciaram, devendo a Prefeitura Municipal, através da Pregoeira Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
7.1.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como tal,
recebendo tratamento como mera informação.
7.1.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
7.1.4 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela Pregoeira, respeitada a legislação pertinente,
facultando-se às LICITANTES formular consultas, devendo as mesmas serem formalizadas POR ESCRITO
(correspondência ou e-mail) no prazo estipulado no subitem 7.1.1
7.1.4.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte e
publicadas em jornal de circulação regional.
7.1.4.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo e sem relevância, que não venham a influenciar no
entendimento e participação dos proponentes serão respondidas diretamente as LICITANTES através de telefone ou
correspondência eletrônica.
7.2 – RECURSOS
7.2.1 – Dos atos e decisões relacionados com o Pregão, cabe Recurso nos seguintes casos:
a) resultado do julgamento da proposta de preço e/ou da habilitação da LICITANTE vencedora;
b) anulação ou revogação do Pregão.
7.2.2– A manifestação da intenção de interpor recurso de que trata a alínea"a"do subitem7.2.1deverá ser feita ao final da
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões.
7.2.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada de recorrer importará a decadência do direito de recurso, ficando a
Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto da licitação à LICITANTE que tenha proposto na Melhor Preço POR LOTE na
Planilha para Cotação de Preços – Anexo VI.
7.2.2.2 – Havendo manifestação de interposição de recurso será concedido o prazo de até 3 (três) dias para apresentação
das razões relacionadas à intenção manifestada, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurados vista imediata
aos autos.
7.2.2.3 – A não apresentação de razões configurará a desistência do direito de recorrer.
7.2.2.4– Não serão aceitos como Recursos as alegações que não se relacionem com as razões indicadas pela LICITANTE
na sessão pública, conforme subitem 7.2.2.
7.2.2.5 – O Recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.2.3 – O Recurso de que trata a alínea "b" do subitem 7.2.1 deverá ser interposto no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação dos atos.
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7.2.3.1 –A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 7.2.1 serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal de Passa Vintee publicadas em jornal de circulação regional.
7.2.4 –O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecidos:

a) Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Passa Vinte, aos cuidados da Pregoeira, no prazo determinado no subitem 7.2.2.2,
nos casos referidos na alínea“a” do subitem 7.2.1 deste edital;
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
b) Ser dirigido aoPrefeito Municipal de Passa Vinte, nos casos referidos na alínea “b” do subitem 7.2.1, no prazo
determinado no subitem 7.2.3,nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, por intermédio da
autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em até 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do recurso, pela autoridade superior;
c) Ser apresentado pelo representante Legal ou credenciado da LICITANTE, devidamente comprovado.
7.3 – Os recursos e/ou as impugnações deverão dar entrada na Prefeitura Municipal de Passa Vinte, no mesmo endereço
constante ao final deste Edital, até às 16 horas do dia de seus respectivos vencimentos.
7.3.1 – Não serão considerados Recursos ou Impugnações enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico.
7.3.2 – Os Recursos ou Impugnações, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega,
transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada no Protocolo da Prefeitura Municipal de Passa Vinteaté
a data e hora definidas no subitem 7.3, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.
08–ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação a LICITANTE declarada vencedora,
com posterior homologação do resultado pela autoridade competente.
8.2 – Impetrado recurso, após decidido, a Pregoeira divulgará a decisão, mediante publicação em jornal de circulação
regional e no quadro de avisos da Prefeitura. A autoridade competente de Passa Vinte adjudicará o objeto à Licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório.
09– DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – Homologado o resultado da licitação, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a
eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
9.2 – O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-simile ou meio
equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.
9.2.1 - A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da aquisição da totalidade dos itens
registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de vigência;
9.3 – A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para
registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art.
87 da Lei Federal 8.666/93.
9.4 - Não atendendo à convocação para assinatura da Ata ou deixando de fazê-lo por qualquer motivo a ele imputado,
convocar-se-á outra LICITANTE, segundo a ordem de classificação, caso não haja interesse da Prefeitura Municipal de
Passa Vinte na realização de nova licitação, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4.1 – Na convocação das Licitantes remanescentes será observada a classificação final da sessão originária do Pregão,
devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de Habilitação cujas validades tenham-se expirado no prazo
transcorrido desde a data da primeira sessão.
10- DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
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10.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
11– DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:
11.1. 1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços;
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
11.1. 2 – Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
11.1. 3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1. 4 – For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
11.1. 5 – For impedido de licitar e contratar com a Administração.
12– DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇO
12.1 – As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por Nota de Empenho ou pela
autorização de fornecimento (AF), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, ANEXO II
12.2 – O(s) interessado(s) receberão a Autorização de fornecimento, através de fac-simile ou outro meio equivalente; valendo
o comprovante do fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento.
12.2.1 – O(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de
fornecimento na Prefeitura do Município de Passa Vinte, caso seja frustrado o envio nos termos do item 12.2.
13– DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1 - Não será exigida garantia contratual.
14– DAS OBRIGAÇÕES DO (S) LICITANTES (S) / BENEFICIARIOS
14.1 – Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
a.
Assinar a Ata de Registro de Preços;
b.
Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência,
do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c.
Entregar os bens ou executar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência – Anexo
I, deste Edital;
d.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos,
em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
e.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
f.
Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes,
concessionárias ou técnicos;
g.
Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;
h.
Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do
fornecimento.
i.
Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento,
omissões ou desvios no objeto deste Pregão.
j.
As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e detalhadas na Minuta da Ata
(Anexo II).

15– DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO/ORGÃO GERENCIADOR
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15.1 – Compete à Prefeitura:
15.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
15.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo
Anexo – II;
15.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação
definidos;
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
15.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
15.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
15.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
15.1.7 – Indicar o gestor do contrato.
16– DA ENTREGA DO OBJETO

16.1 – A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a realização do serviço à Prefeitura
na forma, quantidades e prazos, definidos na Autorização de fornecimento não podendo ultrapassar os prazos limites
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
16.2 – Entregue o objeto, esse será recebido:
I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação contida no Anexo I
(Termo de Referência) do Pregão nº 19/2021;
II. Definitivamente – após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, que expressa ou
tacitamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.
16.3. Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as
especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares no prazo estipulado pela Prefeitura.
17– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA
17.1 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Passa
Vinte e será descredenciado do Cadastro Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e
demais cominações legais, previstas na Minuta de Ata de Registro de Preço – Anexo II, a LICITANTE que:
a) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa no certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
17.2 – As sanções decorrentes do descumprimento contratual estão indicados na Minuta de Ata de Registro– Anexo II.
17.3 – As penalidades serão aplicadas, após regular processo administrativo, garantido os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
18 - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1 – A forma de apresentação do faturamento, a forma de pagamento e demais condições estão definidas na Minuta de
Ata de Registro de Preço– Anexo II.

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0010.2.0049 00.01.02 DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE
3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0009.2.0034 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0002.2.0013 00.01.00 DESENV. ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
3.3.90.30.00.2.05.01.12.122.0009.2.0032 00.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0009.2.0034 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.2.05.02.12.365.0009.2.0038 00.01.01 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico
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18.2 – Os recursos destinados ao pagamento decorrente do objeto da presente licitação correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
3.3.90.30.00.2.03.04.08.243.0002.2.0024 00.01.00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 00.01.00 DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES GABINETE E SECRETARIA
3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0004.2.0062 00.01.00 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS / PAIF
3.3.90.30.00.2.07.03.08.122.0015.2.0058 00.01.00 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

19 - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
19.1 – Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atrasos ou eventuais prejuízos resultantes de “Caso Fortuito ou
de Força Maior”.
19.2 – Como procedimento para justificar a ocorrência de “Caso Fortuito ou de Força Maior”, as partes se obrigam, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por escrito, à outra parte, da existência
da força maior ou caso fortuito, apresentando as necessárias comprovações.
19.2.1 – A parte notificada terá o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação da outra parte,
para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de “Caso Fortuito ou Força Maior”.
19.3 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser prorrogados os demais prazos,
automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer multas.
20 - CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO
20.1 – É facultado a Pregoeira ou autoridade superior:
20.1.1 - Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
20.1.2 - Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do
proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da Licitação;
20.1.3 - Convocar as LICITANTES para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas
propostas.
20.2 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES se completa entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado como especificado e válido, na
hipótese de possíveis divergências futuras, quaisquer que sejam.
20.3 – Nenhuma indenização será devida as LICITANTES pela apresentação da documentação ou elaboração das
propostas de que trata o presente Edital.
20.4 – Os termos dispostos neste Edital e as constantes dos demais Anexos se completam entre si, reportando um
instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões.
20.5 – Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Passa Vinte reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que
isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal nº
8.666/93.
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20.6 - Os envelopes mencionados no item 6.6 deste edital estarão disponíveis para devolução às interessadas pelo prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da decisão final do certame,encerrado esse prazo, os envelopes não
retirados serão considerados inservíveis e inutilizados, juntamente com o seu conteúdo, pela CPL da Prefeitura Municipal de
Passa Vinte.
20.7 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, se subordinam aos
princípios e disposições contidas nas legislações mencionadas no preâmbulo deste Edital.

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
20.8 – Fica eleito o foro da Comarca de Aaiuruoca, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas
desta licitação.
Passa Vinte, 31 de Março de 2021.

____________________________________________________________________
Angélica Fonseca Faria
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Passa Vinte
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De Acordo: _____________________________________
Procurador Jurídico
Joao Cipriano de Araújo Neto
OAB MG 142.591

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
01 - OBJETO:
1.0 - A presente licitação visa o registro de preços para eventual e futura a aquisição de material de expediente em geral para
atender aos Departamentos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte conforme normas e condições definidas neste ato Edital
e em seus anexos.
02 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
2.2 - As especificações dos tipos de materiais que atenderão as demandas de distribuição e seus quantitativos se subdividirão
conforme os valores estipulados na tabela abaixo:
Item

Unidade

Especificação

Quantidade

1

2,114E+09

Embalagem

3,00

2

36180

Unidades

28,00

R$ 7,20

R$ 201,60

3

36181

Unidades

35,00

R$ 8,25

R$ 288,62

4

36182

Unidades

Alfinetes de segurança niquelado n° 000, tamanho 2,0cm embalagem com 100 unidades.:
almofada para carimbo n03: - Almofada para Carimbo N.3
- Tinta a base d´água
apagador para quadro branco corpo em plastico: Apagador para Quadro Branco e Lousa
- Cor: Preto
aplicador de cola quente grande: Pistola De Cola Quente
15w Bivolt

Val.
Unitário
R$ 9,87

21,00

R$ 29,25

R$ 614,25

14,00

R$ 19,00

R$ 265,97

342,00

R$ 0,75

R$ 256,50

8,00

R$ 16,60

R$ 132,78

Barbante de Algodão 8 fios, rolo com 100g
Com no minimo 76 Metros De Fio.:
Bexiga (balão) tamanho 12 - cores variadas:

71,00

R$ 6,93

R$ 492,26

10,00

R$ 12,30

R$ 122,95

bexiga baloes (CORES VARIADAS): - Referência de
Tamanho: 8,0
- Pacote com 50 unidades
- Peso Aprox: 90gr
- Material: Latex
Bexiga (Balões) de Látex, cor Branca, nº 09, Pacote com
50 unidades.: Bexiga (Balões) de Látex, cor Branca, nº 09,
Pacote com 50 unidades.
bexiga baloes vermelho formato de coração: - Referência
de Tamanho: 10,0
- Pacote com 50 unidades
- Material: Latex
Bloco Adesivo 50 Folhas Cada 38x50mm 4 Cores
Quantidade de folhas: 50 folhas cada (200 folhas): Cor:
Laranja, Verde, Rosa, Azul e outras
Quantidade de folhas: 50 folhas cada (200 folhas)
Medidas: 38 x 50 mm
Contém 4 blocos
Bloco autoadesivo 76mm x 76mm
Cores: Variadas
Bloco com 100 folhas:
bolas de isopor 15mm: Bolas de isopor, Disponiveis em
varios tamanhos.
especificacoes: Conteudo: Pacote de bolas de isopor
Contém: 1 unidade por pacote
Diâmetro (unidade): 15mm
Bolas de isopor 50 mm: Bola para ser utilizada em
atividades artísticas manuais.

511,00

R$ 11,67

R$ 5.961,33

34,00

R$ 12,36

R$ 420,16

3,00

R$ 14,26

R$ 42,77

30,00

R$ 6,15

R$ 184,44

215,00

R$ 7,06

R$ 1.517,47

50,00

R$ 1,08

R$ 54,17

50,00

R$ 1,47

R$ 73,34

32581

UNID

6

36183

Unidades

7

2,114E+09

Pacote

8

36184

Rolo

9

2,114E+09

Pacote

10

36185

Pacote

11

35666

PCT

12

36191

Pacote

13

35598

Pacote

14

35599

UNID

15

36194

Unidades

16

35631

Unidades

________________
Visto Pregoeira

R$ 29,62

________________
Visto Jurídico
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5

- Aplicador Térmico Profissional Indicado Para
Derretimento De Bastões
Bivolt
127 V - 220 V
50-60 Hz
Aplicador de Cola Quente Pequeno: aplicador de cola
quente tipo Pistola, Tamanho pequeno, cor preto
Apontador de Lápis,manual, portatil simples: Apontador
Sem Deposito Simples
Balões cromado metálico N° 9 - Pacote com 25 unidades:

Val. Total

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
17

36193

Unidades

18

35630

Unidades

19

35632

Unidades

20

16634

Unidades

21

16676

Caixa

22

35640

Unidades

23

35596

Unidades

24

680889370

Unidades

25

680889371

Unidades

26

680889369

Unidades

27

17416

Unidades

28

35638

Unidades

29

35593

Unidades

30

36196

Pacote

bolas de isopor 75mm: Bolas de isopor, Disponiveis em
varios tamanhos. Fabricado por Styroville.
especificacoes: Conteudo: Pacote de bolas de isopor
Contém: 1 unidade por pacote
Diâmetro (unidade): 75mm
Bolas de isopor, diâmetro 25mm: Bola para ser utilizada
em atividades artísticas manuais.
Bolas de isopor, diâmetro 60 mm: Bolas para serem
utilizada em atividades artísticas manuais.
Bomba Manual, Plástica, para Encher Bexigas e Balões:
Bomba manual, plástica, para encher bexigas e balões
Borracha Branca, Látex, nº 40, 40 Unidades: Borracha
Branca, formato 3,3cm x 2,3cm x 0,08cm, látex natural, nº
40, escolar, caixa com 40 unidades
Caderno brochura meia pauta grande 60 folhas - capa
flexível. Dimensões 275 x 200mm :
CADERNO CAPA DURA PEQUENO - 96 FOLHAS Formato: 140mm x 202mm: CADERNO CAPA DURA
PEQUENO - 96 FOLHAS - Formato: 140mm x 202mm
CADERNO CAPA FLEXÍVEL GRANDE COM 96 FOLHAS
COM MARGEM
DIMENSÕES 200 X 275 MM:
CADERNO CAPA FLEXIVEL PEQUENO COM 48
FOLHAS COM MARGEM
DIMENSÕES 140 X 202MM:
Caderno De Desenho 1/4 Capa Flexível 40 Folhas
Caderno Costurado Capa Flexível.
Tamanho 1/4 40 Folhas.
:
Caderno de Música, Pautado, 50 Folhas: Caderno de
música, grande, pautado, tipo espiral, com 50 folhas
Caderno Desenho Capa Flexível 40 fls
Gramatura 75 g/m²
Número de folhas 40 folhas
Dimensões :275 x 200mm:
CADERNO GRANDE BROCHURA 96 FOLHAS CAPA
DURA COM PAUTA Formato: 200mm x 275mm:
CADERNO GRANDE BROCHURA 96 FOLHAS CAPA
DURA COM PAUTA Formato: 200mm x 275mm
CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 250x130x350
mm
PACOTE COM 10 UNIDADES
: Especificações

50,00

R$ 1,92

R$ 95,84

50,00

R$ 1,22

R$ 60,84

50,00

R$ 1,80

R$ 90,00

2,00

R$ 21,50

R$ 43,00

32,00

R$ 18,80

R$ 601,51

250,00

R$ 5,36

R$ 1.340,00

165,00

R$ 5,58

R$ 920,37

300,00

R$ 7,97

R$ 2.389,50

600,00

R$ 4,71

R$ 2.826,00

100,00

R$ 5,05

R$ 504,80

100,00

R$ 12,00

R$ 1.199,50

430,00

R$ 5,45

R$ 2.342,64

210,00

R$ 9,53

R$ 2.000,94

60,00

R$ 37,23

R$ 2.233,95

5,00

R$ 38,34

R$ 191,68

50,00

R$ 7,40

R$ 370,00

2,00

R$ 80,50

R$ 161,00

10,00

R$ 27,00

R$ 269,98

27,00

R$ 20,79

R$ 561,42

Pasta arquivo morto
Cor: Verde, Azul , Branca, Vermelha

31

35172

UNID

32

2,114E+09

UNID

33

36197

Unidades

Dimensões
250 x 130 x 350mm
CAIXA BOX ORGANIZADORA DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE COM TAMPA. ALTURA: 30CM,
LARGURA: 30CM, PROFUNDIDADE: 50CM:
Caixa Box, para arquivo morto, dimensões
350x250x130mm :
caixa organizadora 34 litros : Caixa Organizadora Em
Polipropileno 30 Litros
Disponível -Transparente com travas coloridas (Cores das
travas laterais são enviadas aleatoriamente, caso prefira
escolher consultar disponibilidade)

34

35174

UNID

35

36198

Unidades

________________
Visto Pregoeira

Podem ser usadas para vários tipos de necessidades.
CAIXA ORGANIZADORA BIN NA COR PRETA. ALTURA:
17CM, LARGURA: 22CM, PROFUNDIDADE: 34CM. :
calculadora eletronica 12 digitos: - 12 dígitos
- Auto Power off
- Memória
- com Keystone
- 4 operações (soma, subtração, divisão e multiplicação)

________________
Visto Jurídico
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Caixas super resistentes. espaçosas, material de
qualidade. versátil.

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50

36

17945

Caixa

37

17948

Caixa

38

17951

Caixa

39

36139

Jogo

40

17959

Unidades

41

36140

Caixa

42

35643

UNID

43

35644

UNID

44

18215

Pacote

45

2,114E+09

Caixa

46

2,114E+09

Caixa

47

36141

Caixa

48

19051

Caixa

49

19056

Caixa

50

19059

Caixa

51

19061

Caixa

52

35648

Caixa

53

19228

Unidades

54

19239

Kit

________________
Visto Pregoeira

- Porcentagem
- Raiz quadrada
- Dimensões: Largura – 12cm - Comprimento – 14 cm
- Produto novo
Caneta Esferográfica, Azul, 0.8 mm
Caixa com 50 unidades.: Caneta Esferográfica Azul,
Corpo sextavado em plástico rígido transparente, Suspiro
lateral, Ponta de latão de 0.8mm com esfera de
tungstênio, Tampa na mesma cor da tinta
Caneta Esferográfica, Preta, 0.8 mm
Caixa com 50 unidades: Caneta Esferográfica Preta,
Corpo sextavado em plástico rígido transparente, Suspiro
lateral, Ponta de latão de 0.8mm com esfera de
tungstênio,
Caneta Esferográfica, Vermelha, 0.8 mm
Caixa com 50 unidades: Caneta Esferográfica Vermelha,
Corpo sextavado em plástico rígido transparente, Suspiro
lateral, Ponta de latão de 0.7mm com esfera de
tungstênio, Tampa na mesma cor da tinta
Caneta Hidrocor, escolar, cores sortidas, caixa com 12
Unidades ponta fina
: -Neo-Pen é uma hidrográfica de ponta resistente e ótimo
rendimento.
-Ideal para crianças, possui escrita macia com traços bem
coloridos.
-Neo-pen possui também tampa antiasfixiante e tampinha
bem fixada para maior segurança.
-Tinta à base de água com grande reservatório.
Caneta Hidrográfica, Azul, Ponta Média: Caneta
Hidrográfica, cor azul, corpo em plástico rígido opaco,
ponta porosa média
Caneta Marca Texto, Cores ( Amarelo, Verde, Laranja),
corpo em plástico, ponta de 3 a 5mm, composição:
resinas termopláticas, ponta de feltro e tinta à
base de corantes e água
Caixa com 12 unidades:
Capas para usar na máquina de encadernação 21 x 14
cm:
Capas para usar na máquina de encadernação,
TAMANHO A4:
Cartolina 50cm x 66cm, 240g/m², Cores variadas
Pacote com 10 unidades: Cartolina 50cm x 66cm,
240g/m², Cores variadas.
Pacote com 10 unidades
Clipe Aço Galvanizado n° 08 - Caixa com 100 unidades.
Resistente a oxidação, qualidade superior, flexível e
resistente (não quebra fácil), sem rebarbas, alta
durabilidade.:
Clipe Aço galvanizado n° 10 - Caixa com 100 unidades Resistente a oxidação, qualidade superior, flexível e
resistente, sem rebarbas e alta durabilidade.:
CLIPE AÇO GALVANIZADO nº 1/0
Caixa com 100 unidades: Resistente a Oxidação.
Qualidade superior.
Flexível e resistente (Não quebra fácil).
Sem rebarbas.
Alta durabilidade
Produto não perecível
Contém 100 clipes
Clipe Aço, Niquelado, 3/0, 500g: Clipe para Papel em Aço
Niquelado, 3/0, caixa com 500g (415 unidades)
Clipe Aço, Niquelado, 8/0, 25 Unidades: Clipe para Papel
em Aco Niquelado, nº 8/0, caixa com 25 unidades
Clipe Aço, Niquelado, nº 2, 100 Unidades: Clipe para
Papel em Aço Niquelado, nº 2, caixa com 100 unidades
Clipe Aço, Niquelado, nº 4, 100 Unidades: Clipe para
Papel em Aço Niquelado, nº 4, caixa com 100 unidades
Clips metal colorido embalagem com 100 unidades:
Cola Bastão, 20 gramas: Cola Bastão, tubo com
aproximadamente 20g, atóxica, composição: água,
polímero de n-vinilpirrolidiona, estereato de sódio,
glicerina. Unidades com 20 gramas. Selo do In Metro.
Cola Glíter, 6 Frascos 25g, Cores Sortidas: Cola com

37,00

R$ 51,20

R$ 1.894,35

34,00

R$ 51,20

R$ 1.740,75

28,00

R$ 51,20

R$ 1.433,56

35,00

R$ 12,74

R$ 445,73

24,00

R$ 4,72

R$ 113,36

47,00

R$ 25,85

R$ 1.214,95

1.000,00

R$ 18,74

R$ 18.740,00

1.000,00

R$ 10,81

R$ 10.811,50

324,00

R$ 11,63

R$ 3.767,47

6,00

R$ 5,57

R$ 33,40

6,00

R$ 6,20

R$ 37,20

84,00

R$ 3,64

R$ 305,34

6,00

R$ 9,37

R$ 56,22

143,00

R$ 4,74

R$ 678,39

106,00

R$ 6,09

R$ 645,89

105,00

R$ 6,84

R$ 718,55

20,00

R$ 6,44

R$ 128,71

107,00

R$ 3,29

R$ 352,03

R$ 9,08

R$ 181,60

20,00

________________
Visto Jurídico
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Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50

55

292

CX

56

36142

Unidades

57

36204

Unidades

58

36173

PCT

59

36101

Caixa

60

19824

Unidades

61

19871

Frasco

62

36143

Pacote

63

2270

PCT

64

36144

Pacote

Gliter, bico econômico, para trabalhos escolares e
artesanais, não tóxica, kit com 6 frascos com 25g com
cores sortidas
Cola Líquida 40g: cola líquida branca, atóxica, lavável,
frasco com 40g. Selo do INMETRO. Embalagem com 12
unidades.
cola liquida 500g: Peso: 500g
Produto com certificação do Inmetro.
cola para eva e isopor 35g: Para trabalhos de colagem em
Eva e isopor. Possui um exclusivo bico aplicador que
facilita a aplicação, além de ser mais econômico. Solúvel
em álcool. Secagem ao ar. Não resistente a lavagens.
Cola Quente Bastão
Grosso: Cola a base de silicone
Ideal para pistola de cola Tramontina 43755/530 e
43755/560
Ideal para colagem de madeira, couro, papel, EVA,
papelão, plástico, borracha, entre outros
Colchete Latonado : Colchete Latonado N.02 (22Mm)
C/72
Cordão Personalizado Poliéster para Crachá: Cordão
personalizado, confeccionado em Poliéster, para suporte
de crachás, incluindo jacaré (clip metálico) com logomarga
PJF em silk screen emborrachado
Corretivo Líquido Base d´Água, 18ml: Corretivo Líquido à
Base d´Água, branco, atóxico, frasco com 18ml
envelope a4 branco: Utilizado no envio de documentos
nos diversos segmentos de
mercado como: bancos, cartões de crédito, gráficas,
instituições públicas, revendas, entre outros.
- Fabricado com aba de fechamento no seu lado menor
- Cor do Envelope: Branco
- Fecho do envelope: Sem fecho
- Tamanho do Envelope: 24 x 34cm
- Furos do envelope: Sem furos
- Pacote com 100 unidades
Envelope A4 Branco: envelope saco branco 90gr,
tamanho 240 mm x 340 mm (A4). Embalagem com 50
unidades.
envelope A4 pardo : Utilizado no envio de documentos
nos diversos segmentos de
mercado como: bancos, cartões de crédito, gráficas,
instituições públicas, revendas, entre outros.

24,00

R$ 12,94

R$ 310,60

34,00

R$ 8,03

R$ 273,09

20,00

R$ 3,99

R$ 79,72

52,00

R$ 40,50

R$ 2.106,00

2,00

R$ 16,67

R$ 33,33

120,00

R$ 2,35

R$ 282,00

55,00

R$ 2,16

R$ 118,71

78,00

R$ 32,30

R$ 2.519,14

5,00

R$ 40,48

R$ 202,41

728,00

R$ 36,28

R$ 26.413,08

65

680889411

PCT

- Fabricado com aba de fechamento no seu lado menor
- Cor do Envelope: Pardo
- Fecho do envelope: Sem fecho
- Tamanho do Envelope: 24 x 34cm
- Furos do envelope: Sem furos
- pacote com 100 unidades
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO FINO :

1.000,00

R$ 5,81

R$ 5.810,00

66

680889412

PCT

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO GROSSO:

1.000,00

R$ 10,55

R$ 10.547,50

67

36205

Unidades

10,00

R$ 5,14

R$ 51,37

68

35597

Caixa

10,00

R$ 89,00

R$ 890,00

69

36206

Pacote

estilete com cabo lamina 18mm: - Vendido Unitário
- Corpo injetado.
- Lâmina em aço especial temperado.
- Dispositivo para travar a lâmina.
- Estrutura interna de metal.
- Compartimento para guardar lâminas extras.
- Duas lâminas extras.
- Empunhadura emborrachada.
- As ferramentas são submetidas a testes de aplicação
prática para garantir sua resistência durante o uso.
- Estiletes profissionais, compactos e ergonômicos.
- As ferramentas são produzidas e testadas conforme
normas específicas
Etiqueta adesiva A4 - (50,8mm x 101,6 mm) caixa com
100 folhas
sendo 10 etiquetas por folhas :
etiqueta auto adesiva a4: Cor: Branca
Etiqueta Retangular
Adesivo Permanente

6,00

R$ 62,34

R$ 374,02

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico
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Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

70

36207

Pacote

71

35792

Pacote

72

36208

Unidades

73

2,114E+09

UNID

Tamanho da Etiqueta: 55,8 x 99 mm
Etiquetas por Folha: 10
Etiquetas por Envelope: 10
etiqueta auto adesiva em foljas no formato a4 adequada
para impressora ink jet laser: Cor: amarela
Etiqueta Retangular
Adesivo Permanente
Tamanho da Etiqueta: 55,8 x 99 mm
Etiquetas por Folha: 10
Etiquetas por Envelope: 10Cor: Branca
Etiqueta Retangular
Adesivo Permanente
Tamanho da Etiqueta: 55,8 x 99 mm
Etiquetas por Folha: 10
Etiquetas por Envelope: 10
Etiqueta branca para pasta suspensa Kraft, embalagem
com 50 unidades:
extrator de grampo em aço niquelado : - Extrator de
grampos tipo espátula fabricado em chapa de aço
niquelado.
INFORMAÇÕES DETALHADAS:
- Referência: 149
- Medidas: 14 x 2 x 1,5 cm
- Peso: 204 g
- Composição: Aço niquelado.
Fichário de Mesa - Fichário com corpo em aço na cor
grafite, com tampa em poliestireno em cores diversas.
Possui capacidade para até 500 cartões. Contém divisória
de plástico para auxiliar equilíbrio dos cartões no fichário.
Acompanha índice A-Z.

1,00

R$ 59,44

R$ 59,44

4,00

R$ 10,35

R$ 41,40

29,00

R$ 2,78

R$ 80,72

3,00

R$ 63,04

R$ 189,11

5,00

R$ 6,46

R$ 32,31

265,00

R$ 5,30

R$ 1.403,18

70,00

R$ 6,44

R$ 450,66

154,00

R$ 8,85

R$ 1.362,59

195,00

R$ 3,59

R$ 699,66

74

35851

Pacote

75

21679

Rolo

76

36145

Rolo

77

78

36146

36210

________________
Visto Pregoeira

Rolo

Unidades

Tamanho Maximo do cartão de visita ( largura x altura )
25,5 x 17,8 cm:
Fichas pautadas 3x5, para fichário . Pacote com 100
unidades. Dimensões: 76,2x127,0mm. Gramatura:
180g/m:
Fita Adesiva, 48mm x 50m, Transparente: Fita adesiva,
polipropileno, transparente, composição: filme a base de
celofane e adesivo a base de borracha e resinas, rolo com
48mm x 50m.
fita adesiva, dupla face, 12mm x 30m: Fixação de cartazes
Enfeites
Arranjos
Montagens em geral
Decorações
Outros

Especificações
Papelstrong coberto com adesivo á base de borracha e
resina de ambos os lados
Liner de papel siliconizado.
fita adesiva dupla face 18mm x 30m: Fixação de cartazes
Enfeites
Arranjos
Montagens em geral
Decorações
Outros

Especificações
Papelstrong coberto com adesivo á base de borracha e
resina de ambos os lados
Liner de papel siliconizado.
fita adesiva transparente polipropileno 12mm x 50m:
Fechamento manual de Caixas de Papelão
- Lacrar Envelopes
- Proteger a integridade de suas encomendas
- Mudanças e Materiais para Escritório
- Prender os produtos dentro da embalagem para evitar
deslocamento interno.

________________
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(largura x profundidade x altura) 33,5 x 28 x 21,5 cm
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79

36147

Pacote

80

2233

UNID

81

35704

Pacote

82

2,114E+09

Pacote

83

35708

Pacote

84

2,114E+09

Pacote

85

35705

Pacote

86

35711

Pacote

87

35707

Pacote

88

35706

Pacote

89

36212

Unidades

90

2254

PCT

91

2244

PCT

92

2246

PCT

93

2248

PCT

94

2251

PCT

95

2252

PCT

96

36213

Caixa

97

36214

Caixa

98

36215

Caixa

________________
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- Pode ser utilizada para envios de correios em todas as
modalidades ( PAC, SEDEX, E-SEDEX )
FITA CREPE PARA USO GERAL 18mm x 45m
Pacote com 06 unidades: Fixação de cartazes
Enfeites
Arranjos
Montagens em geral
Decorações
Outros

Fita Métrica: Fita Métrica feita em poliéster e fibra de vidro,
comprimento mínimo de 150cm.
Folha de EVA com gliter, medindo 40 x 60cm ( CORES
VARIADAS)
pacote com 10 UNIDADES.:
Folha de EVA com glíter na cor amarela, medindo
40x60cm, pacote com 10. :
Folha de EVA com glíter na cor azul, medindo 40x60cm,
pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor branca, medindo
40x60cm, pacote com 10. :
Folha de EVA com glíter na cor prateada, medindo
40x60cm, pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor preto, medindo 40x60cm,
pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor verde, medindo 40x60cm,
pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor vermelho, medindo
40x60cm, pacote com 10.:
folha de isopor 1,0,50x0,01m: As placas de isopor
(poliestireno expandido - Eps) possuem excelente
acabamento e resistência para aplicações escolares e
destinadas a artes, decoração e lazer.Principais
aplicações das placas de isopor:Isolamento térmico de
equipamentos operando em baixas
temperaturasIsolamento térmico de ambientes
refrigerado.Isolamento térmico de telhados e
cobertura.Isolamento térmico e impermeabilização de
compartimentos frios de embarcações, caminhões e
vagões.Isolamento acústico para Studio.
Folha em EVA - Amarelo: folha em EVA, lavável, atóxico,
anatômico, formato 600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Azul: folha em EVA, lavável, atóxico,
anatômico, formato 600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Branco: folha em EVA, lavável, atóxico,
anatômico, formato 600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Preto: folha em EVA, lavável, atóxico,
anatômico, formato 600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Verde: folha em EVA, lavável, atóxico,
anatômico, formato 600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Vermelho: folha em EVA, lavável, atóxico,
anatômico, formato 600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
giz branco: Número de produtos 100
Cor da tinta Branco
giz de cera fino pequeno 12 cores: Desenvolvido para
trabalhos infantis, ajudando a criança no aprendizado da
escrita e no desenvolvimento de sua coordenação motora.
É anatômico, fabricado com ceras de alta qualidade,
proporcionando traço e cobertura de grandes áreas sem
esforço. Para desenhar, escrever e pintar sobre papel,
cartolina, papel cartão e também para trabalhos com
acabamentos artísticos.
giz de cera gizao: Formato grosso que facilita a preensão
e proporciona mais controle durante a pintura.
Macio e fácil de manusear, pode auxiliar no
desenvolvimento da coordenação motora.

40,00

R$ 17,04

R$ 681,73

2,00

R$ 9,46

R$ 18,93

370,00

R$ 51,07

R$ 18.895,16

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

3,00

R$ 51,07

R$ 153,20

60,00

R$ 4,11

R$ 246,30

3,00

R$ 24,50

R$ 73,49

3,00

R$ 24,50

R$ 73,49

3,00

R$ 24,50

R$ 73,49

3,00

R$ 24,50

R$ 73,49

3,00

R$ 24,50

R$ 73,49

3,00

R$ 24,50

R$ 73,49

5,00

R$ 89,89

R$ 449,47

110,00

R$ 5,52

R$ 606,76

30,00

R$ 8,49

R$ 254,70

________________
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22302

Caixa

100

22390

Unidades

101

36216

Unidades

102

36217

Unidades

103

36218

Unidades

104

36219

Caixa

105

36220

Caixa

106

36221

Caixa

107

36308

Pacote

108

35714

Pacote

109

36106

Caixa

110

36168

Caixa

111

325

CX

112

36107

Unidades

________________
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Especificações:
• Galvanizado;
• Tamanho: 23/8;
• Quantidade: 5000 unidades.
grampos 26/6: - Grampos Galvanizados
- Contém 5000 Unidades
- Produzido com arame de alta resistência.
- Resistência e maciez na hora de grampear.
grampos galvanizados 106/06: Grampo galvanizado 106/6
dados técnicos, 6 m
Grampos plástico estendido 300mmx9mmx112mm 50
unidades: Grampos plástico estendido
300mmx9mmx112mm 50 unidades
Grampo tipo trilho plástico para 200 folhas
Dimensão minima: 195 X 7 X 58
Pacote com 50 unidades:
LÁPIS DE COR GRANDE 12 UNIDADES: - Para escrever
e desenhar, permitindo um traço suave e uniforme.
- Super cobertura.
- Maior maciez.
- Super mina 4mm.
- 12 unidades.
- Cores: salmão, amarelo, laranja, vermelho, rosa, roxo
escuro, azul claro, azul, verde folha, verde musgo, marrom
e preto.
- Composição: madeira, pigmentos, aglutinantes, carga
inerte e ceras.
- Não tóxico.
Lapis de escrever : - EcoLápis Grafite Multicolor nº 2 Preto
- EcoLápis Grafite de excelente qualidade para uso geral
- Produzido com madeira plantada
- Mina resistente e escrita macia
- Traço escuro com excelente apagabilidade
- Quantidade: Caixa com 144 Unidades
Lápis de Escrever Grafite nº 02 - preto: lápis preto, grafite
nº02, ponta resistente, escrita macia e escura de
excelente apagabilidade, fácil de apontar, produzido em
material atóxico e madeira reflorestada, formato redondo
ou sextavado, sem borracha, com selo do INMETRO.
Embalagem com 144 unidades.
LIVRO ATA 100 FOLHAS: - Livro ata sem margem.
- Atende as necessidades dos usuários para os mais
devidos fins, principalmente para reuniões.

5,00

R$ 35,82

R$ 179,08

1,00

R$ 64,34

R$ 64,34

3,00

R$ 74,07

R$ 222,22

44,00

R$ 66,27

R$ 2.916,03

2,00

R$ 83,51

R$ 167,03

14,00

R$ 19,24

R$ 269,29

55,00

R$ 30,16

R$ 1.658,71

2,00

R$ 48,25

R$ 96,50

20,00

R$ 22,75

R$ 454,93

105,00

R$ 20,36

R$ 2.137,80

510,00

R$ 6,49

R$ 3.307,35

20,00

R$ 57,00

R$ 1.139,93

3,00

R$ 58,18

R$ 174,54

42,00

R$ 16,26

R$ 682,99
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99

Tamanho do giz: 10 cm altura x 2,2 cm diâmetro
Ceras vegetais, pigmentos e cargas minerais
Para desenhar e pintar
Giz Escolar Colorido, 50 Palitos: Giz Escolar para
aplicação em quadro negro, comprimento 80mm, largura
10mm, colorido, plastificado, material atóxico, antialérgico, composto por gipsita, água e pigmentos, caixa
com 50 palitos
Grampeador 60 Folhas.: Grampeador profissional,
grampeia 60 folhas (papel sulfite 75g/m²), estrutura toda
metálica com base plástica ou borracha, cor preta,
grampos 26/6
grampeador de mesa 23/8: Grampeia até 100 folhas
Espaço de 70 mm para as folhas
grampeador medio 26/6
: Grampeia até 100 folhas
Espaço de 70 mm para as folhas
grampeador profissional: Informações úteis sobre o
Grampeador Profissional Classe 100 folhas
Produzido totalmente em aço com base e apoio plástico
anatômico, o grampeador profissional Classe 100 folhas é
essencial para quem precisa agilizar a organização de
documentos gerais e grandes de até 100 folhas. A
estrutura do grampeador profissional Classe 100 folhas é
preparada com pintura eletrostática de alta resistência o
que propicia muita qualidade ao produto e durabilidade.
grampos 23/8 caixa com 5000 unidades: Descrição:
• Desenvolvido para uso em grampeadores, com
perfuração entre 20 e 50 folhas (75g/m²), geralmente
utilizado em escritórios e embalamento.

________________
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113

35692

Unidades

114

36108

Unidades

115

35715

UNID

116

36225

Caixa

117

36169

Caixa

- Capa dura.
- Folhas brancas e numeradas.
- Formato: 206x300mm.
- 100 folhas.
- Folhas internas 56 g/m².
- Cor: preto.
Livro Ata, 220mm x 330mm, capa gramatura 1250g/m²,
cor preta, revestido com papel kraft, papel off-set,
gramatura 56g/m², com 13,7200 7.779,2400
200 folhas numeradas:
LIVRO DE PONTO 04 ASSINATURAS: - Livro de Ponto
Grande
- Formato 218x319mm
- Capa Dura
- 4 Assinaturas
- 100 Folhas
- Unitário
Máquina Perfuradora para encadernação Manual.:
marcador para quadro branco (cores variadas): Pincel
para quadro branco
Ponta macia
Apaga facilmente
Tinta especial
Não recarregável
Caixa com 12 unidades
Massa para modelar 180g 12 cores: Ideal para atividades
de desenvolvimento da coordenação motora e percepção
de formas

1,00

R$ 23,14

R$ 23,14

29,00

R$ 24,84

R$ 720,24

2,00

R$ 445,82

R$ 891,63

17,00

R$ 39,84

R$ 677,20

250,00

R$ 5,56

R$ 1.390,00

906,00

R$ 29,00

R$ 26.274,00

10,00

R$ 99,00

R$ 989,95

277,00

R$ 223,65

R$ 61.949,67

3,00

R$ 73,50

R$ 220,50

115,00

R$ 20,27

R$ 2.330,59

50,00

R$ 16,50

R$ 825,00

50,00

R$ 16,50

R$ 825,00

268,00

R$ 28,05

R$ 7.517,40

9,00

R$ 23,84

R$ 214,52

80,00

R$ 20,20

R$ 1.616,00

Para uso escolar ou entretenimento

118

36148

Pacote

119

36170

Caixa

120

2259

CX

121

680889319

Rolo

122

36228

Pacote

123

2,114E+09

Pacote

124

2,114E+09

Pacote

125

36239

Pacote

Não gruda nas mãos
PACOTE DE FOLHA DE EVA ( CORES VARIAS)
PACOTE COM 10 UNIDADES.:
PAPEL 4A SULFITE RECICLADO 210mmx297mm
: PACOTE COM 500 FOLHAS
CAIXA COM 10 UNIDADES
Papel A4 210x297mm Caixa com 10 pacotes: papel ofício
A4 branco, dimensões de 210 x 297 mm, 75 g/m², maior
brancura, produzido através de florestas 100% plantadas
e renováveis. Caixa contendo 10 pacotes, cada pacote
contendo 500 folhas.
PAPEL AUTOADESIVO CONTACT
45cm x 10m
80 MICRA
:
PAPEL CAMURÇA 40X 60 ( cores variadas): - Papel
Camurça 40x60cm
- Pacote com 25 folhas
Papel Cartão 250g - pacote com 10 folhas de tamanho 65
x 47cm com brilho. CORES VARIADAS :
Papel Cartão 250g - Pacote com 10 folhas, de tamanho 65
x 47cm fosco. CORES VARIADAS:
PAPEL CARTÃO a4 210mm x297mm gramatura 180
g/m². pacote co 50 folhas ( cores variadas): - Papel
Cartão A4
- Trabalhamos com as melhores marcas

126

36248

Pacote

- pacote com 50 folhas
papel color set a4 (CORES VARIADAS ): Papel Criativo
Color Set - A4 - 120g - 24 folhas -
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- Formato ( 210mm x 297mm )

Bloco de papel em tamanho A4. Pacote com 24 folhas.
Colorido nas duas faces

127

2,114E+09

________________
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Pacote

Tamanho: 29,70 cm x 21 cm.
Gramatura: 120 gramas.
Papel color set (CORES VARIADAS)
Papel Criativo Color Set - - 110g -pacote com no minimo

________________
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de 10 folhas Bloco de papel em tamanho 48cm x 68cm. Pacote com no
mínimo 10 folhas.
Colorido nas duas faces

128

36264

Pacote

129

27659

Pacote

130

680889314

PCT

131

35592

Pacote

Tamanho: 48 cm x 66 cm.
Gramatura: 110 gramas.:
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PACOTE COM 40
FOLHAS:
Papel de Seda Spiral M, 48cm x 60cm, Cores Variadas:
Papel de Seda spiral M, formato 48cm x 60cm, pacote
com 200 unidades com cores variadas
PAPEL LAMINADO 48cmX60cm (CORES VARIADAS)
PACOTE COM 40 FOLHAS :
Papel para imagem (fotográfico) -A4/Brilhante -150g 297x210mm. Embalagem com 50 unidades.: Indicado
para impressão de fotografias, imagens diversas e
também para ampliações

65,00

R$ 28,61

R$ 1.859,91

7,00

R$ 175,34

R$ 1.227,36

10,00

R$ 75,00

R$ 750,00

35,00

R$ 31,04

R$ 1.086,23

50,00

R$ 122,66

R$ 6.132,75

25,00

R$ 85,66

R$ 2.141,44

10,00

R$ 28,95

R$ 289,50

50,00

R$ 117,16

R$ 5.857,88

164,00

R$ 32,55

R$ 5.337,87

70,00

R$ 9,55

R$ 668,36

47,00

R$ 15,87

R$ 745,77

20,00

R$ 19,20

R$ 383,96

40,00

R$ 21,34

R$ 853,40

50,00

R$ 18,00

R$ 899,88

- Somente para impressoras JATO de TINTA

132

36269

Pacote

- Formato: A4 (210,0 x 297,0 mm)
papel pardo : Papel pardo Pct/100

Modelo: PPN0366
Embalagem: Pct/100
Altura: 2cm
Largura: 66,5cm

133

27714

Pacote

134

36109

Pacote

135

680889313

Resma

136

36270

Pacote

137

36277

Unidades

138

36171

Unidades

139

27913

Unidades

140

27917

Unidades

141

35771

Unidades

________________
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Peso: 4,8kg
Papel Pardo Kraft, 960mm x 660mm, 80g/m², Pacote:
Papel Pardo Kraft, formato 960mm x 660mm, gramatura
80g/m², pacote com 150 folhas
PAPEL SULFITE A4 210MMX297
GRAMATURA 120G/M2
PACOTE COM 50 FOLHAS :
PAPEL SULFITE A4 75g/m² (210mmx297mm)
Cores Variadas: Verde, Azul, Amarelo, Rosa, Beje
Pacote com 500 folhas :
papel vergê A4 180g/m² ( CORES VARIADAS)
: Contém 50 folhas brancas
Gramatura 180g.
Pasta Aba Elástica Plastica Oficio 55mm
: Dimensões mínimas da Embalagem (A x L x C): 1 x 53 x
66 cm
Pasta Az A4 Registradora Pvc Azul
Cores: Azul, Cinza, Preta: Dimensões mínimas
- Tamanho: 28,5 x 31,5 x 5,3 cm
- Resistentes, com o mais alto padrão de qualidade e
beleza
- Etiqueta dupla face na lombada
- Revestimento interno e externo de PP, polipropileno da
mesma cor, ecologicamente corretos
- Mecanismos niquelados de alta precisão e cantoneiras
de proteção de metal para evitar qualquer desgaste
- Papelão resistente de qualidade superior, feitos de
acordo com FSC
Pasta Catálogo, 100 Plásticos, 2 Extensores: Pasta
Catálogo, formato Ofício, com 100 plásticos 0.18, capa em
PVC, 2 extensores
Pasta Catálogo, 50 Plásticos, 2 Extensores: Pasta
Catálogo, formato Ofício, com 50 plásticos 0.18, capa em
PVC, 2 extensores
Pasta Catálogo, Ofício com 50 envelopes finos:

________________
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Comprimento: 96cm
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142

36111

Unidades

143

36276

Unidades

144

34264

Unidades

145

36273

Unidades

146

35775

Unidades

147

36278

Caixa

148

36112

Caixa

Pasta c/ elástico polipropileno 350x235mm
Cores variadas: Especificações mínimas
Material: Polipropileno
Transparente
Espessura: 0,35 mm
Dimensões
C x L: 350 x 235 mm
Pasta com presilha plástica, tipo Romeu e Julieta, ideal
para arquivamento de documentos ou entrega de
trabalhos escolares.
Feita de material leve, atóxico e 100% reciclável.
Cores variadas:
Pasta Maleta Ofício : Maleta em polipropileno, ideal para
uso escolar e escritório. Medidas: 360 x 260mm; Dorso:
30mm; Espessura: 0,90; Cor: verde; Tamanho: Ofício.
Pasta Plastificada Classificadora Ofício
Marca Referencia Dello, Polycart
Cores Variadas: Cinza, Verde, Amarelo, Azul:
Dimensões mínimas
Formato: • 350x230 mm
Grampo plástico;
• Lombo regulável;
• Para classificar documentos;
• Pasta dobrada em cartão duplo 480g plastificado.
Pasta sanfonada plástica A4 com 31 divisões:
pasta suspensa kraft: Ideal para organizar papéis e
documentos em seu escritório.
Feita em cartão kraft
Hastes plásticas
6 posições para visor e etiqueta
caixa com 50 unidades
percevejo metal 10mm
EMBALAGEM Caixa com 100 unidades : Percevejos
Latonados

116,00

R$ 8,44

R$ 978,46

120,00

R$ 4,20

R$ 503,76

20,00

R$ 14,67

R$ 293,45

20,00

R$ 17,45

R$ 348,96

5,00

R$ 51,00

R$ 254,99

41,00

R$ 70,46

R$ 2.888,78

22,00

R$ 4,47

R$ 98,23

6,00

R$ 4,89

R$ 29,34

2,00

R$ 205,00

R$ 410,00

29,00

R$ 24,37

R$ 706,67

Comprimento: 10mm.
Embalagem em Blister.
Características do Produto
Alta durabilidade.
Composição Metal.

149

36113

Caixa

EMBALAGEM Caixa com 100 unidades
percevejos coloridos: Percevejos coloridos
Comprimento: 10mm.
Embalagem em Blister.
Características do Produto
Alta durabilidade.

150

680889320

Unidades

151

36279

Unidades

________________
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EMBALAGEM Caixa com 50 unidades
Perfurador 2 Furos Para 100 Folhas Ferro Fundido.:
Abertura: 13mm
Capacidade de perfuração: 100 folhas
Distância entre furos: 80mm
Distância de Margem: 8mm
Base a cabo: Ferro fundido
Base: Plástico Reciclável
Pinos: Aço trefilado, temperado e zincado
Separadores: Transparentes
Peso máximo 3,200 kg
Tamanho mínimo 115 x 240 x 260 cm
Perfurador De Papel 2 Furos, Diamêtro Do Furo: 5mm
Estrutura Metálica Bandeja Coletora De Grande
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Composição Metal.
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Capacidade Capacidade 20 Folhas
:
Pilha AAA palito: Pilha Alcalina Palito AAA - 1. 5 Volts
Cartela com 04 unidades LR03XAB/4B192.
Pilha alcalina pequena aa embalagem com 2 pilhas : As
pilhas Alcalinas permitem que você desfrute de suas
atividades com total liberdade; São as pilhas que
oferecem confiabilidade, com base em experiência e foco
em tecnologia.
Pilha C média alcalina : DESCRIÇÃO:
- Pilha Alcalina C2
- Ref: 20120
- Tamanho C
- Indicadas para aparelhos tecnológicos e com alto
consumo de energia, as pilhas Alcalinas permitem que
você realize suas atividades com total liberdade
- Modelo: LR14
- 1.5V
- Vendido no blister com 2 Unidades
PINCEL ATÔMICO, TINTA PERMANENTE, PONTA DE
FRELTO, CHANFRADA OU QUADRADA NÃO
RECARREGÁVEL (CORES VARIADAS) : - Comprimento:
125mm
- Largura:15mm
- Altura: 20mm
- Dimensão com tampa: 125 x 15 x 20mm.
- Quantidade: 12 unidade
Pincel chato n°4:

152

36114

Unidades

153

36115

CARTELA

154

36116

Unidades

155

36282

Caixa

156

35767

UNID

157

35768

Embalagem

Pincel chato n°6:

158

35674

Pacote

159

35675

Pacote

160

36117

Pacote

Pincel Chato nº 08: Pincel com cerdas Brancas, modelo
Chato, Cabo longo amarelo, Tamanho nº 08.
Pincel Chato nº 14: Pincel com cerdas Brancas, modelo
Chato, Cabo longo amarelo, Tamanho nº 14.
Pincel escolar n° 10 para tinta guache: Pincel N°10.

40,00

R$ 10,34

R$ 413,40

7,00

R$ 9,53

R$ 66,74

60,00

R$ 21,50

R$ 1.290,00

29,00

R$ 50,15

R$ 1.454,29

5,00

R$ 3,67

R$ 18,36

5,00

R$ 4,10

R$ 20,49

5,00

R$ 15,90

R$ 79,49

5,00

R$ 18,14

R$ 90,68

8,00

R$ 39,10

R$ 312,78

38,00

R$ 37,00

R$ 1.406,00

15,00

R$ 8,74

R$ 131,06

6,00

R$ 8,74

R$ 52,43

15,00

R$ 30,00

R$ 450,00

15,00

R$ 30,00

R$ 450,00

Com 12 Unidades.
Formato Redondo.

161

35670

UNID

162

2,114E+09

Caixa

163

36284

Unidades

164

2,114E+09

Caixa

165

2,114E+09

Caixa

________________
Visto Pregoeira

Pincel Marcador de Quadro Branco, Recarregável CAIXA
COM 6 (CORES VARIADAS): Pincel Marcador de Quadro
Branco, RecarregáveL, Atóxico, Ponta macia para não
danificar o quadro, Apaga facilmente, Composição: Resina
termoplástica, ponta de fibra e tinta à base de corantes e
solventes.
Pincel marcador permanente azul.
Pincel marcador permanente com ponta chanfrada que
permite escrita de traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira, metal e vidro.:
pincel marcador permanente preto: Pincel marcador
permanente com ponta chanfrada que permite escrita de
traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira, metal e vidro.
Pincel marcador permanente preto.
Pincel marcador permanente com ponta chanfrada que
permite escrita de traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira, metal e vidro.:
Pincel marcador permanente vermelho.
Pincel marcador permanente com ponta chanfrada que
permite escrita de traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada super resistente.
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Cabo Amarelo.

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50

166

35772

Unidades

167

35676

Unidades

168

2,114E+09

UNID

169

36172

Unidades

170

29054

Pacote

171

399

UNID

172

32575

UNID

173

29232

Unidades

174

29264

Unidades

175

29269

Unidades

176

401

PCT

177

36174

Pacote

178

402

UNID

179

29545

Unidades

180

36128

M

181

35682

Unidades

182

36175

Unidades

________________
Visto Pregoeira

- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira, metal e vidro.:
Plástico para pasta Catálogo:

150,00

R$ 0,38

R$ 57,50

Porta Lápis/ Clips/ Lembrete em Poliestireno: Organizador
de mesa porta lápis, clips e lembretes em Poliestireno, cor
Cristal, Dimensões: 228 x 65 x 90 .
Prancheta ofício acrílica - Tamanho: ofício, prendedor
metálico, possuindo um ótimo acabamento dos dois lados,
com os cantos arredondados, Dimensões: 235 x 345 x
3mm:
prancheta oficio em madeira:
- Prancheta em MDF
- Tamanho: Ofício
- Prendedor metálico
- Possui um ótimo acabamento dos dois lados, com os
cantos arredondados
- Dimensões: 235 x 345 x 3 mm
Prendedor de Roupa, Madeira, com 12: Prendedor de
Roupa, confeccionado em madeira, pacote com 12
unidades
Quadro Branco 1,20x0,90m Moldura Em Aluminio:

10,00

R$ 17,20

R$ 172,00

10,00

R$ 15,02

R$ 150,15

15,00

R$ 8,22

R$ 123,24

50,00

R$ 7,13

R$ 356,67

1,00

R$ 151,33

R$ 151,33

Quadro de avisos 60x40cm: quadro tipo cortiça, moldura
em alumínio, dimensões: 60x40cm.
Quadro de Avisos em Cortiça, 100cm x 150cm, Moldura
de Alumínio: Quadro de aviso em Cortiça aglomerada
selada 3mm de espessura, formato (A x L) 100cm x
150cm, colado em eucatex 10mm de espessura, com
moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado,
vista de 20mm x 19mm de profundidade
Quadro Lousa Branca, Borda Alumínio, 1200mm x
3000mm: Quadro Branco, confeccionado em MDF de
9mm de espessura revestido com laminado tipo Lousa na
cor Branca brilhante. Superfície com baixa porosidade,
para evitar a penetração de tinta do pincel, resistência à
manchas e abrasão de acordo com a Norma NEMA LD 32005. Porta apagador/lápis com 600mm de comprimento.
Bordas de alumínio polido. Formato (AxL) 1200mm x
3000mm.
Quadro Mural Revestido com Feltro Verde, 120cm x 90cm
: Quadro mural com eucatex 10mm revestido em feltro
verde, com 2mm de espessura, com moldura em alumínio
anodizado natural fosco, frisado, vista de 20mm x 19mm
de profundidade, medindo (A x L) 120cm x 90cm
Refil Cola Quente: refil/bastão Fino para pistola de
aplicação de cola quente, incolor. Embalagem com 1 Kg.
regua cristal 30 cm : Régua Cristal 30cm Transparente

7,00

R$ 98,75

R$ 691,23

10,00

R$ 215,50

R$ 2.155,00

20,00

R$ 323,98

R$ 6.479,60

25,00

R$ 167,68

R$ 4.191,88

33,00

R$ 47,67

R$ 1.573,19

43,00

R$ 23,17

R$ 996,45

10,00

R$ 2,34

R$ 23,40

2,00

R$ 28,00

R$ 56,00

1.250,00

R$ 3,15

R$ 3.937,50

10,00

R$ 64,39

R$ 643,90

55,00

R$ 5,74

R$ 315,48

Simples E Práticas, São Ideais Para Atividades Escolares
Pacote Com 25 Unidades
Régua em Poliestireno, Escala Milimétrica Impressa,
Comprimento 30cm e Largura 3cm:
Relógio de Parede, Polipropileno e Lente em Cristal,
Analógico, 12 Horas: Relógio de Parede, aro na cor preto,
branco ou prata, em polipropileno e lente em cristal
polietileno, com fundo branco liso, analógico, padrão 12
horas, altura mínimo de 22cm, largura mínimo 22cm, 1
pilha AA.
TECIDO TIPO TNT
- 1,40M DE LARGURA
CORES VARIADAS:
Tesoura de Picotar - Grande: Tesoura de Picotar com
Lâmina De Aço Inoxidável E Corpo emPlástico. Recorte
Zig-Zag.Diferenciais: Maior Durabilidade. Não Enferruja.
Produto com Tratamento Térmico Para Maior Durabilidade
De Corte. Tamanho: Grande
tesoura escolar media: Lâminas com graduação em cm
Decoração com grafismos
Anéis ergonômicos
Pontas arredondadas de 10 mm
Medida: 13 cm / 5pol
Sortidas

________________
Visto Jurídico
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Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
183

36176

Unidades

184

36177

Unidades

185

36118

Unidades

tesoura escolar sem ponta: Lâminas com graduação em
cm
Decoração com grafismos
Anéis ergonômicos
Pontas arredondadas de 10 mm
Medida: 13 cm / 5pol
Sortidas
tesoura inox 21cm: - Tesoura Multiuso 21 Cm
- Material: Aço inox.
- Cor do cabo: Preto e Vermelho
- Marca: BRW
- Ref: TE2102
Tesoura picotar 21cm: Referencia: Red Dot - Tesoura
660N,

500,00

R$ 4,60

R$ 2.298,75

45,00

R$ 11,82

R$ 531,79

3,00

R$ 78,50

R$ 235,50

Para artesanato, patchwork costuras em geral
Cor: preta ,azul ou vermelha

186

36127

Unidades

Tesouras para destros: Os cabos anatômico
tinta guache atoxica 250g (CORES VARIADAS) : Pinta
E.V.A

380,00

R$ 6,16

R$ 2.340,80

7,00

R$ 8,14

R$ 56,95

5,00

R$ 5,86

R$ 29,32

24,00

R$ 5,94

R$ 142,44

10,00

R$ 76,60

R$ 765,98

50,00

R$ 76,60

R$ 3.829,88

50,00

R$ 76,60

R$ 3.829,88

40,00

R$ 16,96

R$ 678,40

4,00

R$ 11,00

R$ 44,00

187

35790

Caixa

188

36291

Unidades

Pode ser aplicado em papel, papel cartão, cartolina,
E.V.A, gesso, madeira e cerâmica.
Tinta guache de 15 ml multicores
caixa com seis unidades :
tinta para carimbo preta 40ml: Tinta Carimbo 040 ml

189

36178

Frasco

tinta para carimbo sem óleo, azul: • Tinta à base de água
• Cor: Azul

190

35729

Caixa

191

35730

Caixa

192

35731

Caixa

193

35784

Caixa

194

35791

Pacote

• Conteúdo: 40 ml
Tinta para pincel recarregável, na cor azul contendo 20
ml.:
Tinta para pincel recarregável, na cor verde contendo 20
ml.:
Tinta para pincel recarregável, na cor vermelho contendo
20 ml.:
Tinta para pintura facial 15 ml .
Caixa com 06 unidades:
Visor de plástico para pasta suspensa Kraft, : 50 unidades

R$ 346.933,09

03 – DAS CONDIÇÕES DE EXCECUÇÃO DO OBJETO
3.1 – O fornecimento será distribuído para todos os departamentos conforme os quantitativos solicitados.
3.2 – O fornecimento deverá ser feito diretamente no local indicado na AF – autorização de fornecimento podendo o
mesmo abranger a toda territorialidade do Município de Passa Vinte.
3.3 – A execução para o fornecimento dos materiais, será fiscalizada através doo Diretores dos Departamentos Municipais,
em sua ausência por servidor designado e através do Setor de Compras, como dispuser a autorização de fornecimento – AF.
3.4 – O fornecimento dos materiais, em desacordo com as autorizações de fornecimento ou com a proposta ofertada não
será aceito e servirá como motivação para rescisão do termo de compromisso a ser firmado entre as partes.
3.5 - Fornecer os materiais dentro do prazo estabelecido;
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04– DAS OBRIGAÇÕES PROMITENTE FORNECEDORA

4.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
4.2 - Fornecer os produtos no local de entrega previsto neste termo.
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
4.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
4.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das
responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto do edital.
4.5 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº
8.666/93.
4.6 - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE– MG funcionário que atenderá as requisições
dos produtos objeto do edital.
05 – DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizam-te na Nota Fiscal
Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
5.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a
Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do
aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 5.1.
5.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais
5.4 - Na nota fiscal deverá estar descrito obrigatoriamente o número do Processo e da modalidade a que pertence, condição
para sua conferência.
06 – DA JUSTIFICATIVA:

6.1 - Os materiais de que trata este Termo de Referência destinam-se ao abastecimento do Almoxarifado
6.2 - A contratação se justifica pela necessidade desses produtos, que serão utilizados para atender as atividades realizadas
através dos Departamentos da Prefeitura Municipal, justificado pelo término dos posteriores processos realizados para este
fim, visto que a falta da possibilidade de aquisição destes produtos básicos interromperá os serviços necessários desta
municipalidade para seu funcionamento e atendimento à população de Passa Vinte.
6.3 - A contratação em questão será realizada mediante Sistema de Registro de Preços (SRP). A agilidade e simplicidade
proporcionada pelo Pregão, aliada ao SRP, possibilita que a contratação seja ajustada à necessidade das aquisições de cada
Departamento. A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento municipal, garantindo a boa qualidade dos equipamentos e
de empresas comprometidas com o desenvolvimento. Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção
do sistema de registro de preços, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público

__________________________________
Caroline da Silva Simões
Diretora do Departamento Municipal de Educação
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__________________________________
Vanessa Aparecida de Oliveira Fonseca
Diretora do Departamento Municipal de Saúde
Contratante
__________________________________
Jean Junior de Novais
Chefe de Gabinete
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

__________________________________
Fabio Eulálio
Diretor do departamento de assistência social
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__________________________________
Sara de Almeida Nascimento Alves
Diretora do departamento de fazenda

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

O Município de Passa Vinte pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Major
Francisco Candido Alves, 150 Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.338.210/0001-50, doravante
denominado Contratante, neste ato representado pelos Diretores dos Departamentos da Prefeitura Municipal de
Passa Vinte e de outro lado a empresa .....................................doravante denominada Contratada, neste ato
representada por ................................................................, inscrito no CPF/MF sob o nº......................, portador
da Carteira de Identidade nº ................, celebram este contrato, sendo regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei
Federal nº 8.1036/93, suas alterações e pelo Decreto Municipal N.º 336 de 2017 e Lei Municipal 156/2019, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.078/90, da Lei Complementar Federal nº 123/06 e da Lei Complementar
Federal nº 147/14, demais disposições aplicáveis e pelas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Da Vinculação e do Gerenciamento
1.1 – Da Vinculação
O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo nº 56/2021, Pregão Presencial nº
19/2021, e à proposta da CONTRATADA, que integram este documento independentemente de transcrição.
1.2 – Do Gerenciamento
O acompanhamento e o gerenciamento deste Contrato serão exercidos pela CONTRATANTE, através dos
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE, ao qual se reportará a
CONTRATADA para resolução de quaisquer problemas decorrentes desta contratação.
Cláusula Segunda – Do Objeto
2.1 – Da Definição do Objeto
Aquisição de material de papelaria em geral para suprir as necessidades dos deparamentos da Prefeitura Municipal de
Passa Vinte conforme normas e condições definidas neste ato Edital e em seus anexos.
2.2 – Do Detalhamento do Objeto
2.2.1 – A descrição do objeto e a quantidade de cada item estão relacionados na tabela do Anexo I
Cláusula Terceira – Do Preço e Prazo de Pagamento
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3.1 – O valor total do (s) material(is) (s) a ser(em) fornecido (s) pela empresa contratada será de R$ (informar valor)
(por extenso), pago da seguinte forma: (descrever forma de pagamento, número de parcelas e prazo para pagamento). O
pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias após a Autorização de Fornecimento e mediante apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica correspondente.
3.2 – O pagamento poderá ser feito por crédito em conta.
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

3.3 - O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado se dará da seguinte forma:
3.4 - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, desde que a Nota Fiscal Eletrônica seja devidamente atestada e vistada pela
unidade solicitante.
Cláusula Quarta – Das Condições de Fornecimento do Objeto
4.1 – Do Fornecimento do Objeto
4.1.1 – A CONTRATANTE solicitará o fornecimento do objeto licitado e ora contratado, de forma parcelada,
mediante a emissão de Autorização de Fornecimento – AF.
4.1.1.2 – O objeto fornecido deverá obedecer a todas as especificações descritas na Autorização de Fornecimento,
sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA às determinações indicadas na Cláusula Oitava.
4.1.3 – Considerar-se-á cumprida a Autorização de Fornecimento quando o objeto for entregue e devidamente aceito
pela CONTRATANTE.
4.1.4 – A CONTRATADA será responsável por todas as despesas diretas e indiretas, que possam surgir a qualquer
tempo, pelo fornecimento e transporte do objeto.
4.2 – Do Prazo e Condições de Entrega
4.2.1 – os matérias deveram ser entregues mediante recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF do
Setor de Compras mediante a necessidade da Administração, ou no local estipulado para entrega acompanhada da
nota fiscal para conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário competente
sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante adjudicado
4.2.2 - A Autorização de Fornecimento deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal e servir de orientação para
o fornecedor realizar a entrega dos itens ora solicitados. Nela constará: o local, data, horário, Setor Solicitante, valor
unitário do item, valor total da aquisição e o responsável pela compra.
4.3 – O atraso na entrega incorrerá em multa, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira.
Cláusula Quinta – Do Prazo da Contratação
5.1 - O presente Instrumento terá vigência 12 (doze) meses meses contados a partir da Assinatura.
5.2 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor conforme proposta de Preços.
Cláusula Sexta – Das Condições para Pagamento
6.1 – Da Forma de Apresentação do Faturamento:
6.1.1 – A CONTRATADA deverá, a cada fornecimento autorizado, apresentar a sua Nota Fiscal ao Almoxarifado da
CONTRATANTE, que após a necessária conferência e registros a encaminhará ao setor responsável para
providências do pagamento.
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6.1.2 – A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida da seguinte forma:
Nominal a: Prefeitura Municipal de Passa Vinte.
CNPJ n.º: 18.362.210/0001-50
Inscrição Municipal: Isenta
Endereço:Praça Major Francisco Candido Alves, 150, Centro, Passa Vinte – MG
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

6.1.3 – A Nota Fiscal Eletrônica emitida deverá conter os seguintes dados:
a)
b)
c)

Nº do Contrato celebrado com a CONTRATANTE;
Nº da(s) Autorização(ões) de Fornecimento correspondentes;
Indicação do nome do banco, números da agência e da conta bancária para depósito do valor correspondente.

6.2. – Na hipótese da CONTRATADA apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será postergada por tantos dias
úteis quantos forem os de atraso de sua apresentação na forma correta, sem qualquer ônus adicional para a
CONTRATANTE.
6.3 – O pagamento dos valores faturados fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA mantém todas
as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação.
Cláusula Sétima – Das Obrigações e Responsabilidades Das Partes
7.1 – Das Obrigações da Contratada
7.1.1 – Responder pela qualidade do objeto fornecido, devendo substituí-lo sem nenhum custo adicional, caso o
mesmo não seja aprovado pela CONTRATANTE.
7.1.2 – Obedecer às especificações técnicas constantes na Autorização de Fornecimento e ao controle de qualidade
indicado na Cláusula Oitava.
7.1.3 – Cumprir sistematicamente as datas e horários estipulados pela CONTRATANTE. O descumprimento
implicará em multa, conforme item 11.2 deste instrumento.
7.1.4 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto.
7.1.5 – Responsabilizar-se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas que possam surgir a qualquer tempo, pelo
fornecimento, transporte, embalagem e quaisquer outras decorrentes desta contratação.
7.1.6 – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação.
7.1.7 – Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE.
7.1.8 – Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento
da CONTRATANTE.
7.1.9 - Fornecer os produtos somente a servidores municipais que apresentarem a Autorização de Fornecimento
assinada pelo Setor responsável
7.2 – Das Obrigações Da Contratante
7.2.1 – Emitir as Autorizações de Fornecimento – AF.
7.2.2 – Receber os produto, observando as especificações e condições de fornecimento contidos neste Contrato.
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7.2.3 – Julgar se o eventual atraso no fornecimento do objeto encontra-se motivado por “caso fortuito ou de força
maior”, como definidos na Cláusula Décima Segunda.
7.2.4 – Efetuar o pagamento na forma como definidos na Cláusula Terceira.

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

7.2.5 – Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 10.520 e
8.1036/93 e/ou mediante acordo entre as partes.
Cláusula Oitava – Da Qualidade e Aceitação do Objeto
8.1 – O objeto fornecido deverá ter aprovação da CONTRATANTE.
8.1.1 – Considerar-se-á cumprida a Autorização de Fornecimento quando o objeto for entregue e devidamente aceito
pela CONTRATANTE, sempre em atendimento as especificações contidas neste Contrato.
8.1.2 – Qualquer produto poderá, no decorrer do Contrato, ser submetido a testes em órgãos especializados.
8.2 – Na hipótese do objeto entregue não atender às exigências especificadas, ficará a CONTRATADA obrigada a
fazer todas as substituições necessárias, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da devolução do objeto recusado,
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, independentemente do vencimento do Contrato.
8.3 – O recebimento do objeto não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de alterações de
fabricação que não atendam as especificações deste termo, nem sua obrigação pela conservação normal do objeto
fornecido, tudo sem ônus para a CONTRATANTE.
Cláusula Nona – Do Reajustamento
9.1 - O preço do presente Contrato, somente poderá ser reajustado mediante apresentação de documentos que
comprove os reajustes, e ainda mediante autorização da Contratante com fulcro no art 65,II, alinea ‘’d’’ da Lei
8666/93.
9.2 No interesse da Prefeitura Municipal de Passa Vinte o objeto deste ato convocatório poderá ser suprimido ou
aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado, facultada a supressão além desse limite,
por acordo entre as partes, conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II da Lei Federal de nº 8.666/93 e suas
posteriores alterações.

Cláusula Décima - Da Extinção e Rescisão
10.1 – O Contrato resultará extinto ao término do prazo previsto na Cláusula Quarta ou ainda, antecipadamente, com
o fornecimento total do objeto.
10.2 – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, independentemente de aviso
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei Federal n.º 8.1036/93 e
legislação subseqüente.
Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades
Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação, poderá, garantida a
prévia defesa, ser aplicada à CONTRATADA, as sanções a seguir relacionadas:
11.1 – Advertência
11.2 – Multa, nas seguintes condições:
Multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), até o 30º (trigésimo) dia, aplicada sobre o valor total
da Autorização de Fornecimento, pela inexecução parcial do objeto ou descumprimento de quaisquer dos termos,
prazos e condições previstos neste instrumento;
b)
Multa de 6% (seis por cento), aplicada sobre o valor total das autorizações de fornecimento, pela
inexecução total do objeto.
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a)

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

11.2.1 – Para efeito do disposto no subitem 11.2, a inexecução parcial ou o descumprimento dos termos, prazos e
condições estabelecidos neste termo a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia configurará hipótese de inexecução total
do objeto, ensejando a aplicação cumulativa das penalidades respectivas.
11.2.2 – A CONTRATADA não estará sujeita a multas na ocorrência de “Caso Fortuito ou Força Maior”.
11.2.3 – O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a CONTRATADA da reparação das
eventuais perdas e danos, ou prejuízos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência da execução
deste Contrato.
11.2.4 – O valor da multa aplicada será descontado do montante do crédito devido à CONTRATADA, se houver;
caso contrário, deverá ser recolhido na Tesouraria da CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar
da notificação, sob pena de cobrança judicial.
11.3 – Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto em desacordo
com o estabelecido.
11.4 – Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal n.º 8.1036/93.
11.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal
n.º 8.1036/93.
11.6 – As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa
e do contraditório.
Cláusula Décima Segunda – Do Caso Fortuito Ou De Força Maior
12.1 – Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada por atrasos ou eventuais prejuízos resultantes de “Caso
Fortuito ou de Força Maior”.
12.2 – Como procedimento para justificar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, estas se obrigam, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de tal ocorrência, a dar ciência, por escrito, à outra parte, da existência da
força maior ou caso fortuito, apresentando as necessárias comprovações.
12.2.1 – A parte notificada terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de recebimento da notificação da outra
parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior.
12.3 – Nas hipóteses em que o caso fortuito ou a força maior forem aceitos, poderão ser prorrogados os demais
prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer
multas.
Cláusula Décima Terceira – Da Dotação Orçamentária
Os recursos destinados ao pagamento decorrente do objeto da presente contratação correrão à conta das dotações
orçamentárias do exercicio de 2021.
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4.4.90.52.00.2.05.02.12.365.0009.1.0083 00.01.08 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES
4.4.90.52.00.2.06.04.10.301.0010.1.0019 00.01.08 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0003 00.02.00 APARELHAMENTO DO GABINETE E SECRETARIAS

Cláusula Décima Quarta – Do Foro

As partes elegem o foro da comarca de Aiuruoca Minas Gerias, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma.
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

Passa Vinte, _____ de ____________________ de 2021

__________________________________
Caroline da Silva Simões
Diretora do Departamento Municipal de Educação
Contratante
__________________________________
Vanessa Aparecida de Oliveira Fonseca
Diretora do Departamento Municipal de Saúde
Contratante
__________________________________
Jean Junior de Novais
Chefe de Gabinete
Contratante
__________________________________
Fabio Eulalio
Diretor do departamento de assistência social
Contratante
__________________________________
Sara de Almeida Nascimento Alves
Diretora do departamento de finanças e administrativo

Contratante
_____________________________
Contratada

________________________________
NOME
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Testemunhas:
___________________________
NOME:

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos

dias do mês

de 2021, no setor de Licitações, situado na Praça Major Francisco Cândico Alves, 150, Centro,

nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.338-210/0001-50, neste ato por Alexandre Elias da Cunha, Direitor do
Departamento de Obras e Defesa Civil , nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 1994 e pela Lei 10.520/02, em face da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021, por deliberação da Pregoeira e equipe
de apoio, homologada as folhas do Processo nº 56/2021.

RESOLVE:
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para futura para aquisição de material de construção em geral para atender a
necessidades dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Passa Vinte, conforme normas e condições definidas neste ato
Edital e em seus anexos, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP
XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a).XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº
XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame

01 - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de
material de papelaria, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital
1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão do Departamento
de Obras e Defesa Civil, pelo prazo de 12 (doze) meses.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
02 - Da Validade do Registro de Preços
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
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II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
III - Ocorrendo qualquer das hipótese previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram
impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o
contraditório e a ampla defesa.
03 - Da Utilização da Ata de Registro de Preços
________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos da Prefeitura
Municipal de Passa Vinte.
04 – Dos Valores
I - Os valores ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos,
de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 19/2021.
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto 328/2019 que institui o
Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão nº 19/2021 que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 19/2021
pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
05 – Das Obrigações do Fornecedor
a.
I – Assinar a Ata de Registro de Preços;
b.
Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência,
do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c.
Entregar os bens ou executar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência – Anexo
I, deste Edital;
d.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos,
em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
e.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
f.
Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes,
concessionárias ou técnicos;
g.
Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;
h.
Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do
fornecimento.
i.
Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento,
omissões ou desvios no objeto deste Pregão.
06 - Do Pagamento
I - Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, desde que a Nota Fiscal seja devidamente atestada e vistada pela unidade
solicitante;
II - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante
vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Passa Vinte e o pagamento ficará pendente até que aquela
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura.
07 - Das Penalidades
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I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro
dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da
Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da
Administração.
II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as autorizações de fornecimento, dentro do prazo
estipulado, contados da sua emissão, bem como a inexecução parcial do contrato de fornecimento, poderá implicar na
aplicação da multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), até o 30º (trigésimo) dia, aplicada sobre o valor total da
Autorização de Fornecimento.

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
III - Pela inexecução total do objeto contratado, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, multa de
6% (seis por cento), aplicada sobre o valor total das autorizações de fornecimento.
a) - Para efeito do disposto no item III, a inexecução parcial ou o descumprimento dos termos, prazos e condições
estabelecidos na Licitação a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia configurará hipótese de inexecução total do objeto,
ensejando a aplicação cumulativa das penalidades respectivas.
IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo,
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
08 - Dos Reajustamentos de Preços
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do
art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até
que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicada no
preâmbulo do Edital do Pregão nº 19/2021, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de
revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de
normas federais aplicáveis a espécie.
09 - Das Condições de Recebimento do Objeto da Ata de Registro de Preços
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e
“b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.
10 - Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I - Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora não atender qualquer Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar
sua justificativa;
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for
decidido pela Administração;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.1 - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de
Registro de Preços;
1.2 - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.
II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
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2.1 - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30
(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões
do pedido.
11 - Da Autorização de Fornecimento

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelos responsáveis de cada
setor.
12 - Das Disposições Finais
I - Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 19/2021 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.
II - Fica eleito o foro da comarca de Aiuruoca, estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente Ata.
III - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
Direito.
Passa Vinte,

de

2021.

__________________________________
Caroline da Silva Simões
Diretora do Departamento Municipal de Educação
Contratante
__________________________________
Vanessa Aparecida de Oliveira Fonseca
Diretora do Departamento Municipal de Saúde
Contratante
__________________________________
Jean Junior de Novais
Chefe de Gabinete
Contratante
__________________________________
Fabio Eulalio
Diretor do departamento de assistência social
Contratante
__________________________________
Sara de Almeida Nascimento Alves
Diretora do departamento de finanças e administrativo
Contratante

Testemunhas:
___________________________
NOME:

________________
Visto Pregoeira
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_____________________________
Contratada

________________________________
NOME

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 19/2021

Pelo

presente

instrumento

n°______________________,

e
por

na

melhor
seu

forma

de

Representante

direito,
Legal

a

Empresa

______________________CNPJ

abaixo

assinado,

credencia

o(a)

Sr.(a)______________________________________, portador(a) do documento de identidade nº _____________, CPF nº
_______________________, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório em referência, o qual está
autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos,
rubricar documentos, assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais
atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso

________________________________________
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal
(Cargo – C.I. – CPF)
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Observações:
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, desde que as
alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, sem deixar dúvidas.
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.
c) Reconhecer a firma do Representante Legal (outorgante), conforme previsto no § 2º do art. XX4 do Código Civil.

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº56/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 19/2021

A Empresa____________________________________ CNPJ n°____________________________, por seu Representante
Legal abaixo assinado, DECLARA à Pregoeira e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Passa Vinte que, em
conformidade com o disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02, está APTA a cumprir todos os requisitos
habilitatórios exigidos no edital que rege o certame referenciado.

________________________________________
Local e data
_______________________________________________
Assinatura do representante legal
(Cargo – C.I . – CPF)

Observações:
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, desde que as alterações
atendam à exigência legal indicada.
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b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de ___________________, declara, sob
as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º
9.854 de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregando menor de dezesseis anos;
(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação)
[

]

Ressalva:

emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.

_________________________________________
Identificação da LICITANTE (razão social – CNPJ)

________________________________________
Local e data
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_______________________________________________
Assinatura do representante legal (C.I. e/ou CPF)

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 19/2021
A
empresa
................................................................................,
estabelecida
na
.............................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
......................................................., propõe entregar a Prefeitura Municipal de Passa Vinte, em estrito cumprimento ao
previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais, conforme abaixo discriminado:
Item

Unidade

Especificação

Quantidade

1

2,114E+09

Embalagem

3,00

2

36180

Unidades

3

36181

Unidades

4

36182

Unidades

Alfinetes de segurança niquelado n°
000, tamanho 2,0cm - embalagem com
100 unidades.:
almofada para carimbo n03: - Almofada
para Carimbo N.3
- Tinta a base d´água
apagador para quadro branco corpo
em plastico: - Apagador para Quadro
Branco e Lousa
- Cor: Preto
aplicador de cola quente grande:
Pistola De Cola Quente 15w Bivolt

32581

UNID

6

36183

Unidades

7

2,114E+09

Pacote

8

36184

Rolo

9

2,114E+09

Pacote

10

36185

Pacote

11

35666

PCT

12

36191

Pacote

13

35598

Pacote

________________
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Val. Total

Marca

28,00

35,00

21,00

14,00

342,00

8,00
71,00

10,00
511,00

34,00

3,00

30,00

Página43

5

- Aplicador Térmico Profissional
Indicado Para Derretimento De
Bastões
Bivolt
127 V - 220 V
50-60 Hz
Aplicador de Cola Quente Pequeno:
aplicador de cola quente tipo Pistola,
Tamanho pequeno, cor preto
Apontador de Lápis,manual, portatil
simples: Apontador Sem Deposito
Simples
Balões cromado metálico N° 9 - Pacote
com 25 unidades:
Barbante de Algodão 8 fios, rolo com
100g
Com no minimo 76 Metros De Fio.:
Bexiga (balão) tamanho 12 - cores
variadas:
bexiga baloes (CORES VARIADAS): Referência de Tamanho: 8,0
- Pacote com 50 unidades
- Peso Aprox: 90gr
- Material: Latex
Bexiga (Balões) de Látex, cor Branca,
nº 09, Pacote com 50 unidades.:
Bexiga (Balões) de Látex, cor Branca,
nº 09, Pacote com 50 unidades.
bexiga baloes vermelho formato de
coração: - Referência de Tamanho:
10,0
- Pacote com 50 unidades
- Material: Latex
Bloco Adesivo 50 Folhas Cada
38x50mm 4 Cores
Quantidade de folhas: 50 folhas cada
(200 folhas): Cor: Laranja, Verde,
Rosa, Azul e outras
Quantidade de folhas: 50 folhas cada
(200 folhas)
Medidas: 38 x 50 mm
Contém 4 blocos

Val.
Unitário

________________
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CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
35599

UNID

15

36194

Unidades

16

35631

Unidades

17

36193

Unidades

18

35630

Unidades

19

35632

Unidades

20

16634

Unidades

21

16676

Caixa

22

35640

Unidades

23

35596

Unidades

24

680889370

Unidades

25

680889371

Unidades

26

680889369

Unidades

27

17416

Unidades

28

35638

Unidades

29

35593

Unidades

30

36196

Pacote

Bloco autoadesivo 76mm x 76mm
Cores: Variadas
Bloco com 100 folhas:
bolas de isopor 15mm: Bolas de isopor,
Disponiveis em varios tamanhos.
especificacoes: Conteudo: Pacote de
bolas de isopor
Contém: 1 unidade por pacote
Diâmetro (unidade): 15mm
Bolas de isopor 50 mm: Bola para ser
utilizada em atividades artísticas
manuais.
bolas de isopor 75mm: Bolas de isopor,
Disponiveis em varios tamanhos.
Fabricado por Styroville.
especificacoes: Conteudo: Pacote de
bolas de isopor
Contém: 1 unidade por pacote
Diâmetro (unidade): 75mm
Bolas de isopor, diâmetro 25mm: Bola
para ser utilizada em atividades
artísticas manuais.
Bolas de isopor, diâmetro 60 mm:
Bolas para serem utilizada em
atividades artísticas manuais.
Bomba Manual, Plástica, para Encher
Bexigas e Balões: Bomba manual,
plástica, para encher bexigas e balões
Borracha Branca, Látex, nº 40, 40
Unidades: Borracha Branca, formato
3,3cm x 2,3cm x 0,08cm, látex natural,
nº 40, escolar, caixa com 40 unidades
Caderno brochura meia pauta grande
60 folhas - capa flexível. Dimensões
275 x 200mm :
CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FOLHAS - Formato: 140mm x
202mm: CADERNO CAPA DURA
PEQUENO - 96 FOLHAS - Formato:
140mm x 202mm
CADERNO CAPA FLEXÍVEL GRANDE
COM 96 FOLHAS COM MARGEM
DIMENSÕES 200 X 275 MM:
CADERNO CAPA FLEXIVEL
PEQUENO COM 48 FOLHAS COM
MARGEM
DIMENSÕES 140 X 202MM:
Caderno De Desenho 1/4 Capa
Flexível 40 Folhas
Caderno Costurado Capa Flexível.
Tamanho 1/4 40 Folhas.
:
Caderno de Música, Pautado, 50
Folhas: Caderno de música, grande,
pautado, tipo espiral, com 50 folhas
Caderno Desenho Capa Flexível 40 fls
Gramatura 75 g/m²
Número de folhas 40 folhas
Dimensões :275 x 200mm:
CADERNO GRANDE BROCHURA 96
FOLHAS CAPA DURA COM PAUTA
Formato: 200mm x 275mm: CADERNO
GRANDE BROCHURA 96 FOLHAS
CAPA DURA COM PAUTA Formato:
200mm x 275mm
CAIXA ARQUIVO MORTO EM
PLASTICO 250x130x350 mm
PACOTE COM 10 UNIDADES
: Especificações

215,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2,00

32,00

250,00

165,00

300,00

600,00

100,00

100,00

430,00

210,00
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60,00

Pasta arquivo morto
Cor: Verde, Azul , Branca, Vermelha
________________
Visto Pregoeira

________________
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31

35172

UNID

32

2,114E+09

UNID

33

36197

Unidades

Dimensões
250 x 130 x 350mm
CAIXA BOX ORGANIZADORA DE
PLÁSTICO TRANSPARENTE COM
TAMPA. ALTURA: 30CM, LARGURA:
30CM, PROFUNDIDADE: 50CM:
Caixa Box, para arquivo morto,
dimensões 350x250x130mm :
caixa organizadora 34 litros : Caixa
Organizadora Em Polipropileno 30
Litros

5,00

50,00
2,00

Disponível -Transparente com travas
coloridas (Cores das travas laterais são
enviadas aleatoriamente, caso prefira
escolher consultar disponibilidade)

Caixas super resistentes. espaçosas,
material de qualidade. versátil.

35174

UNID

35

36198

Unidades

36

17945

Caixa

37

17948

Caixa

38

17951

Caixa

39

36139

Jogo

40

17959

Unidades

________________
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10,00

27,00

37,00

34,00

28,00

35,00
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Podem ser usadas para vários tipos de
necessidades.
CAIXA ORGANIZADORA BIN NA COR
PRETA. ALTURA: 17CM, LARGURA:
22CM, PROFUNDIDADE: 34CM. :
calculadora eletronica 12 digitos: - 12
dígitos
- Auto Power off
- Memória
- com Keystone
- 4 operações (soma, subtração,
divisão e multiplicação)
- Porcentagem
- Raiz quadrada
- Dimensões: Largura – 12cm Comprimento – 14 cm
- Produto novo
Caneta Esferográfica, Azul, 0.8 mm
Caixa com 50 unidades.: Caneta
Esferográfica Azul, Corpo sextavado
em plástico rígido transparente,
Suspiro lateral, Ponta de latão de
0.8mm com esfera de tungstênio,
Tampa na mesma cor da tinta
Caneta Esferográfica, Preta, 0.8 mm
Caixa com 50 unidades: Caneta
Esferográfica Preta, Corpo sextavado
em plástico rígido transparente,
Suspiro lateral, Ponta de latão de
0.8mm com esfera de tungstênio,
Caneta Esferográfica, Vermelha, 0.8
mm
Caixa com 50 unidades: Caneta
Esferográfica Vermelha, Corpo
sextavado em plástico rígido
transparente, Suspiro lateral, Ponta de
latão de 0.7mm com esfera de
tungstênio, Tampa na mesma cor da
tinta
Caneta Hidrocor, escolar, cores
sortidas, caixa com 12 Unidades ponta
fina
: -Neo-Pen é uma hidrográfica de ponta
resistente e ótimo rendimento.
-Ideal para crianças, possui escrita
macia com traços bem coloridos.
-Neo-pen possui também tampa
antiasfixiante e tampinha bem fixada
para maior segurança.
-Tinta à base de água com grande
reservatório.
Caneta Hidrográfica, Azul, Ponta
Média: Caneta Hidrográfica, cor azul,

24,00
________________
Visto Jurídico
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36140

Caixa

42

35643

UNID

43

35644

UNID

44

18215

Pacote

45

2,114E+09

Caixa

46

2,114E+09

Caixa

47

36141

Caixa

48

19051

Caixa

49

19056

Caixa

50

19059

Caixa

51

19061

Caixa

52

35648

Caixa

53

19228

Unidades

54

19239

Kit

55

292

CX

56

36142

Unidades

47,00

1.000,00
1.000,00
324,00

6,00

6,00

84,00

6,00

143,00

106,00

105,00

20,00
107,00

20,00
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corpo em plástico rígido opaco, ponta
porosa média
Caneta Marca Texto, Cores ( Amarelo,
Verde, Laranja), corpo em plástico,
ponta de 3 a 5mm, composição:
resinas termopláticas, ponta de feltro e
tinta à
base de corantes e água
Caixa com 12 unidades:
Capas para usar na máquina de
encadernação 21 x 14 cm:
Capas para usar na máquina de
encadernação, TAMANHO A4:
Cartolina 50cm x 66cm, 240g/m²,
Cores variadas
Pacote com 10 unidades: Cartolina
50cm x 66cm, 240g/m², Cores
variadas.
Pacote com 10 unidades
Clipe Aço Galvanizado n° 08 - Caixa
com 100 unidades.
Resistente a oxidação, qualidade
superior, flexível e resistente (não
quebra fácil), sem rebarbas, alta
durabilidade.:
Clipe Aço galvanizado n° 10 - Caixa
com 100 unidades - Resistente a
oxidação, qualidade superior, flexível e
resistente, sem rebarbas e alta
durabilidade.:
CLIPE AÇO GALVANIZADO nº 1/0
Caixa com 100 unidades: Resistente a
Oxidação.
Qualidade superior.
Flexível e resistente (Não quebra fácil).
Sem rebarbas.
Alta durabilidade
Produto não perecível
Contém 100 clipes
Clipe Aço, Niquelado, 3/0, 500g: Clipe
para Papel em Aço Niquelado, 3/0,
caixa com 500g (415 unidades)
Clipe Aço, Niquelado, 8/0, 25
Unidades: Clipe para Papel em Aco
Niquelado, nº 8/0, caixa com 25
unidades
Clipe Aço, Niquelado, nº 2, 100
Unidades: Clipe para Papel em Aço
Niquelado, nº 2, caixa com 100
unidades
Clipe Aço, Niquelado, nº 4, 100
Unidades: Clipe para Papel em Aço
Niquelado, nº 4, caixa com 100
unidades
Clips metal colorido embalagem com
100 unidades:
Cola Bastão, 20 gramas: Cola Bastão,
tubo com aproximadamente 20g,
atóxica, composição: água, polímero
de n-vinilpirrolidiona, estereato de
sódio, glicerina. Unidades com 20
gramas. Selo do In Metro.
Cola Glíter, 6 Frascos 25g, Cores
Sortidas: Cola com Gliter, bico
econômico, para trabalhos escolares e
artesanais, não tóxica, kit com 6
frascos com 25g com cores sortidas
Cola Líquida 40g: cola líquida branca,
atóxica, lavável, frasco com 40g. Selo
do INMETRO. Embalagem com 12
unidades.
cola liquida 500g: Peso: 500g

24,00

34,00

Produto com certificação do Inmetro.
________________
Visto Pregoeira

________________
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36204

Unidades

58

36173

PCT

59

36101

Caixa

60

19824

Unidades

61

19871

Frasco

62

36143

Pacote

63

2270

PCT

64

36144

Pacote

65

680889411

PCT

66

680889412

PCT

67

36205

Unidades

________________
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cola para eva e isopor 35g: Para
trabalhos de colagem em Eva e isopor.
Possui um exclusivo bico aplicador que
facilita a aplicação, além de ser mais
econômico. Solúvel em álcool.
Secagem ao ar. Não resistente a
lavagens.
Cola Quente Bastão
Grosso: Cola a base de silicone
Ideal para pistola de cola Tramontina
43755/530 e 43755/560
Ideal para colagem de madeira, couro,
papel, EVA, papelão, plástico,
borracha, entre outros
Colchete Latonado : Colchete
Latonado N.02 (22Mm) C/72
Cordão Personalizado Poliéster para
Crachá: Cordão personalizado,
confeccionado em Poliéster, para
suporte de crachás, incluindo jacaré
(clip metálico) com logomarga PJF em
silk screen emborrachado
Corretivo Líquido Base d´Água, 18ml:
Corretivo Líquido à Base d´Água,
branco, atóxico, frasco com 18ml
envelope a4 branco: Utilizado no envio
de documentos nos diversos
segmentos de
mercado como: bancos, cartões de
crédito, gráficas, instituições públicas,
revendas, entre outros.
- Fabricado com aba de fechamento no
seu lado menor
- Cor do Envelope: Branco
- Fecho do envelope: Sem fecho
- Tamanho do Envelope: 24 x 34cm
- Furos do envelope: Sem furos
- Pacote com 100 unidades
Envelope A4 Branco: envelope saco
branco 90gr, tamanho 240 mm x 340
mm (A4). Embalagem com 50
unidades.
envelope A4 pardo : Utilizado no envio
de documentos nos diversos
segmentos de
mercado como: bancos, cartões de
crédito, gráficas, instituições públicas,
revendas, entre outros.
- Fabricado com aba de fechamento no
seu lado menor
- Cor do Envelope: Pardo
- Fecho do envelope: Sem fecho
- Tamanho do Envelope: 24 x 34cm
- Furos do envelope: Sem furos
- pacote com 100 unidades
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
FINO :
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
GROSSO:
estilete com cabo lamina 18mm: Vendido Unitário
- Corpo injetado.
- Lâmina em aço especial temperado.
- Dispositivo para travar a lâmina.
- Estrutura interna de metal.
- Compartimento para guardar lâminas
extras.
- Duas lâminas extras.
- Empunhadura emborrachada.
- As ferramentas são submetidas a
testes de aplicação prática para
garantir sua resistência durante o uso.

20,00

52,00

2,00
120,00

55,00

78,00

5,00

728,00

1.000,00
1.000,00
10,00
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68

35597

Caixa

69

36206

Pacote

70

36207

Pacote

71

35792

Pacote

72

36208

Unidades

73

2,114E+09

UNID

- Estiletes profissionais, compactos e
ergonômicos.
- As ferramentas são produzidas e
testadas conforme normas específicas
Etiqueta adesiva A4 - (50,8mm x 101,6
mm) caixa com 100 folhas
sendo 10 etiquetas por folhas :
etiqueta auto adesiva a4: Cor: Branca
Etiqueta Retangular
Adesivo Permanente
Tamanho da Etiqueta: 55,8 x 99 mm
Etiquetas por Folha: 10
Etiquetas por Envelope: 10
etiqueta auto adesiva em foljas no
formato a4 adequada para impressora
ink jet laser: Cor: amarela
Etiqueta Retangular
Adesivo Permanente
Tamanho da Etiqueta: 55,8 x 99 mm
Etiquetas por Folha: 10
Etiquetas por Envelope: 10Cor: Branca
Etiqueta Retangular
Adesivo Permanente
Tamanho da Etiqueta: 55,8 x 99 mm
Etiquetas por Folha: 10
Etiquetas por Envelope: 10
Etiqueta branca para pasta suspensa
Kraft, embalagem com 50 unidades:
extrator de grampo em aço niquelado :
- Extrator de grampos tipo espátula
fabricado em chapa de aço niquelado.
INFORMAÇÕES DETALHADAS:
- Referência: 149
- Medidas: 14 x 2 x 1,5 cm
- Peso: 204 g
- Composição: Aço niquelado.
Fichário de Mesa - Fichário com corpo
em aço na cor grafite, com tampa em
poliestireno em cores diversas. Possui
capacidade para até 500 cartões.
Contém divisória de plástico para
auxiliar equilíbrio dos cartões no
fichário. Acompanha índice A-Z.

10,00

6,00

1,00

4,00
29,00

3,00

(largura x profundidade x altura) 33,5 x
28 x 21,5 cm

35851

Pacote

75

21679

Rolo

76

36145

Rolo

5,00

265,00

70,00
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Tamanho Maximo do cartão de visita (
largura x altura ) 25,5 x 17,8 cm:
Fichas pautadas 3x5, para fichário .
Pacote com 100 unidades. Dimensões:
76,2x127,0mm. Gramatura: 180g/m:
Fita Adesiva, 48mm x 50m,
Transparente: Fita adesiva,
polipropileno, transparente,
composição: filme a base de celofane e
adesivo a base de borracha e resinas,
rolo com 48mm x 50m.
fita adesiva, dupla face, 12mm x 30m:
Fixação de cartazes
Enfeites
Arranjos
Montagens em geral
Decorações
Outros

Especificações
Papelstrong coberto com adesivo á
base de borracha e resina de ambos
os lados
Liner de papel siliconizado.
________________
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36146

Rolo

78

36210

Unidades

79

36147

Pacote

80

2233

UNID

81

35704

Pacote

82

2,114E+09

Pacote

83

35708

Pacote

84

2,114E+09

Pacote

85

35705

Pacote

86

35711

Pacote

87

35707

Pacote

88

35706

Pacote

89

36212

Unidades

________________
Visto Pregoeira

fita adesiva dupla face 18mm x 30m:
Fixação de cartazes
Enfeites
Arranjos
Montagens em geral
Decorações
Outros

Especificações
Papelstrong coberto com adesivo á
base de borracha e resina de ambos
os lados
Liner de papel siliconizado.
fita adesiva transparente polipropileno
12mm x 50m: Fechamento manual de
Caixas de Papelão
- Lacrar Envelopes
- Proteger a integridade de suas
encomendas
- Mudanças e Materiais para Escritório
- Prender os produtos dentro da
embalagem para evitar deslocamento
interno.
- Pode ser utilizada para envios de
correios em todas as modalidades (
PAC, SEDEX, E-SEDEX )
FITA CREPE PARA USO GERAL
18mm x 45m
Pacote com 06 unidades: Fixação de
cartazes
Enfeites
Arranjos
Montagens em geral
Decorações
Outros

Fita Métrica: Fita Métrica feita em
poliéster e fibra de vidro, comprimento
mínimo de 150cm.
Folha de EVA com gliter, medindo 40 x
60cm ( CORES VARIADAS)
pacote com 10 UNIDADES.:
Folha de EVA com glíter na cor
amarela, medindo 40x60cm, pacote
com 10. :
Folha de EVA com glíter na cor azul,
medindo 40x60cm, pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor branca,
medindo 40x60cm, pacote com 10. :
Folha de EVA com glíter na cor
prateada, medindo 40x60cm, pacote
com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor preto,
medindo 40x60cm, pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor verde,
medindo 40x60cm, pacote com 10.:
Folha de EVA com glíter na cor
vermelho, medindo 40x60cm, pacote
com 10.:
folha de isopor 1,0,50x0,01m: As
placas de isopor (poliestireno
expandido - Eps) possuem excelente
acabamento e resistência para
aplicações escolares e destinadas a
artes, decoração e lazer.Principais
aplicações das placas de
isopor:Isolamento térmico de
equipamentos operando em baixas
temperaturasIsolamento térmico de
ambientes refrigerado.Isolamento
térmico de telhados e
cobertura.Isolamento térmico e

154,00

195,00

40,00

2,00

370,00

3,00

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00

60,00
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2254

PCT

91

2244

PCT

92

2246

PCT

93

2248

PCT

94

2251

PCT

95

2252

PCT

96

36213

Caixa

97

36214

Caixa

98

36215

Caixa

99

22302

Caixa

100

22390

Unidades

101

36216

Unidades

102

36217

Unidades

103

36218

Unidades

________________
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3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5,00
110,00

30,00

5,00

1,00

3,00
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impermeabilização de compartimentos
frios de embarcações, caminhões e
vagões.Isolamento acústico para
Studio.
Folha em EVA - Amarelo: folha em
EVA, lavável, atóxico, anatômico,
formato 600x400x2mm. Embalagem
com 10 unidades.
Folha em EVA - Azul: folha em EVA,
lavável, atóxico, anatômico, formato
600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Branco: folha em EVA,
lavável, atóxico, anatômico, formato
600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Preto: folha em EVA,
lavável, atóxico, anatômico, formato
600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Verde: folha em EVA,
lavável, atóxico, anatômico, formato
600x400x2mm. Embalagem com 10
unidades.
Folha em EVA - Vermelho: folha em
EVA, lavável, atóxico, anatômico,
formato 600x400x2mm. Embalagem
com 10 unidades.
giz branco: Número de produtos 100
Cor da tinta Branco
giz de cera fino pequeno 12 cores:
Desenvolvido para trabalhos infantis,
ajudando a criança no aprendizado da
escrita e no desenvolvimento de sua
coordenação motora. É anatômico,
fabricado com ceras de alta qualidade,
proporcionando traço e cobertura de
grandes áreas sem esforço. Para
desenhar, escrever e pintar sobre
papel, cartolina, papel cartão e também
para trabalhos com acabamentos
artísticos.
giz de cera gizao: Formato grosso que
facilita a preensão e proporciona mais
controle durante a pintura.
Macio e fácil de manusear, pode
auxiliar no desenvolvimento da
coordenação motora.
Tamanho do giz: 10 cm altura x 2,2 cm
diâmetro
Ceras vegetais, pigmentos e cargas
minerais
Para desenhar e pintar
Giz Escolar Colorido, 50 Palitos: Giz
Escolar para aplicação em quadro
negro, comprimento 80mm, largura
10mm, colorido, plastificado, material
atóxico, anti-alérgico, composto por
gipsita, água e pigmentos, caixa com
50 palitos
Grampeador 60 Folhas.: Grampeador
profissional, grampeia 60 folhas (papel
sulfite 75g/m²), estrutura toda metálica
com base plástica ou borracha, cor
preta, grampos 26/6
grampeador de mesa 23/8: Grampeia
até 100 folhas
Espaço de 70 mm para as folhas
grampeador medio 26/6
: Grampeia até 100 folhas
Espaço de 70 mm para as folhas
grampeador profissional: Informações
úteis sobre o Grampeador Profissional
Classe 100 folhas

44,00

2,00
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36219

Caixa

105

36220

Caixa

106

36221

Caixa

107

36308

Pacote

108

35714

Pacote

109

36106

Caixa

110

36168

Caixa

111

325

CX

________________
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Especificações:
• Galvanizado;
• Tamanho: 23/8;
• Quantidade: 5000 unidades.
grampos 26/6: - Grampos
Galvanizados
- Contém 5000 Unidades
- Produzido com arame de alta
resistência.
- Resistência e maciez na hora de
grampear.
grampos galvanizados 106/06: Grampo
galvanizado 106/6 dados técnicos, 6 m
Grampos plástico estendido
300mmx9mmx112mm 50 unidades:
Grampos plástico estendido
300mmx9mmx112mm 50 unidades
Grampo tipo trilho plástico para 200
folhas
Dimensão minima: 195 X 7 X 58
Pacote com 50 unidades:
LÁPIS DE COR GRANDE 12
UNIDADES: - Para escrever e
desenhar, permitindo um traço suave e
uniforme.
- Super cobertura.
- Maior maciez.
- Super mina 4mm.
- 12 unidades.
- Cores: salmão, amarelo, laranja,
vermelho, rosa, roxo escuro, azul claro,
azul, verde folha, verde musgo,
marrom e preto.
- Composição: madeira, pigmentos,
aglutinantes, carga inerte e ceras.
- Não tóxico.
Lapis de escrever : - EcoLápis Grafite
Multicolor nº 2 Preto
- EcoLápis Grafite de excelente
qualidade para uso geral
- Produzido com madeira plantada
- Mina resistente e escrita macia
- Traço escuro com excelente
apagabilidade
- Quantidade: Caixa com 144 Unidades
Lápis de Escrever Grafite nº 02 - preto:
lápis preto, grafite nº02, ponta
resistente, escrita macia e escura de
excelente apagabilidade, fácil de
apontar, produzido em material atóxico
e madeira reflorestada, formato
redondo ou sextavado, sem borracha,
com selo do INMETRO. Embalagem
com 144 unidades.

14,00

55,00

2,00
20,00

105,00

510,00

20,00

3,00
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Produzido totalmente em aço com
base e apoio plástico anatômico, o
grampeador profissional Classe 100
folhas é essencial para quem precisa
agilizar a organização de documentos
gerais e grandes de até 100 folhas. A
estrutura do grampeador profissional
Classe 100 folhas é preparada com
pintura eletrostática de alta resistência
o que propicia muita qualidade ao
produto e durabilidade.
grampos 23/8 caixa com 5000
unidades: Descrição:
• Desenvolvido para uso em
grampeadores, com perfuração entre
20 e 50 folhas (75g/m²), geralmente
utilizado em escritórios e
embalamento.
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112

36107

Unidades

113

35692

Unidades

114

36108

Unidades

115

35715

UNID

116

36225

Caixa

117

36169

Caixa

LIVRO ATA 100 FOLHAS: - Livro ata
sem margem.
- Atende as necessidades dos usuários
para os mais devidos fins,
principalmente para reuniões.
- Capa dura.
- Folhas brancas e numeradas.
- Formato: 206x300mm.
- 100 folhas.
- Folhas internas 56 g/m².
- Cor: preto.
Livro Ata, 220mm x 330mm, capa
gramatura 1250g/m², cor preta,
revestido com papel kraft, papel off-set,
gramatura 56g/m², com 13,7200
7.779,2400
200 folhas numeradas:
LIVRO DE PONTO 04 ASSINATURAS:
- Livro de Ponto Grande
- Formato 218x319mm
- Capa Dura
- 4 Assinaturas
- 100 Folhas
- Unitário
Máquina Perfuradora para
encadernação Manual.:
marcador para quadro branco (cores
variadas): Pincel para quadro branco
Ponta macia
Apaga facilmente
Tinta especial
Não recarregável
Caixa com 12 unidades
Massa para modelar 180g 12 cores:
Ideal para atividades de
desenvolvimento da coordenação
motora e percepção de formas

42,00

1,00

29,00

2,00
17,00

250,00

Para uso escolar ou entretenimento

36148

Pacote

119

36170

Caixa

120

2259

CX

121

680889319

Rolo

122

36228

Pacote

123

2,114E+09

Pacote

124

2,114E+09

Pacote

125

36239

Pacote

________________
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Não gruda nas mãos
PACOTE DE FOLHA DE EVA (
CORES VARIAS)
PACOTE COM 10 UNIDADES.:

906,00

10,00
PAPEL 4A SULFITE RECICLADO
210mmx297mm
: PACOTE COM 500 FOLHAS
CAIXA COM 10 UNIDADES
Papel A4 210x297mm Caixa com 10
pacotes: papel ofício A4 branco,
dimensões de 210 x 297 mm, 75 g/m²,
maior brancura, produzido através de
florestas 100% plantadas e renováveis.
Caixa contendo 10 pacotes, cada
pacote contendo 500 folhas.
PAPEL AUTOADESIVO CONTACT
45cm x 10m
80 MICRA
:
PAPEL CAMURÇA 40X 60 ( cores
variadas): - Papel Camurça 40x60cm
- Pacote com 25 folhas
Papel Cartão 250g - pacote com 10
folhas de tamanho 65 x 47cm com
brilho. CORES VARIADAS :
Papel Cartão 250g - Pacote com 10
folhas, de tamanho 65 x 47cm fosco.
CORES VARIADAS:
PAPEL CARTÃO a4 210mm x297mm
gramatura 180 g/m². pacote co 50
folhas ( cores variadas): - Papel
Cartão A4

277,00

3,00

115,00

50,00

50,00
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- Trabalhamos com as melhores
marcas
- Formato ( 210mm x 297mm )

126

36248

Pacote

- pacote com 50 folhas
papel color set a4 (CORES VARIADAS
): Papel Criativo Color Set - A4 - 120g 24 folhas -

9,00

Bloco de papel em tamanho A4.
Pacote com 24 folhas.
Colorido nas duas faces

127

2,114E+09

Pacote

Tamanho: 29,70 cm x 21 cm.
Gramatura: 120 gramas.
Papel color set (CORES VARIADAS)
Papel Criativo Color Set - - 110g pacote com no minimo de 10 folhas -

80,00

Bloco de papel em tamanho 48cm x
68cm. Pacote com no mínimo 10
folhas.
Colorido nas duas faces

128

36264

Pacote

129

27659

Pacote

130

680889314

PCT

131

35592

Pacote

Tamanho: 48 cm x 66 cm.
Gramatura: 110 gramas.:
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS
PACOTE COM 40 FOLHAS:
Papel de Seda Spiral M, 48cm x 60cm,
Cores Variadas: Papel de Seda spiral
M, formato 48cm x 60cm, pacote com
200 unidades com cores variadas
PAPEL LAMINADO 48cmX60cm
(CORES VARIADAS) PACOTE COM
40 FOLHAS :
Papel para imagem (fotográfico) A4/Brilhante -150g -297x210mm.
Embalagem com 50 unidades.:
Indicado para impressão de fotografias,
imagens diversas e também para
ampliações

65,00
7,00

10,00

35,00

- Somente para impressoras JATO de
TINTA

132

36269

Pacote

- Formato: A4 (210,0 x 297,0 mm)
papel pardo : Papel pardo Pct/100

50,00

Modelo: PPN0366
Embalagem: Pct/100
Altura: 2cm
Largura: 66,5cm
Comprimento: 96cm

27714

Pacote

134

36109

Pacote

135

680889313

Resma

________________
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Peso: 4,8kg
Papel Pardo Kraft, 960mm x 660mm,
80g/m², Pacote: Papel Pardo Kraft,
formato 960mm x 660mm, gramatura
80g/m², pacote com 150 folhas
PAPEL SULFITE A4 210MMX297
GRAMATURA 120G/M2
PACOTE COM 50 FOLHAS :
PAPEL SULFITE A4 75g/m²
(210mmx297mm)
Cores Variadas: Verde, Azul, Amarelo,
Rosa, Beje
Pacote com 500 folhas :

25,00

10,00
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36270

Pacote

137

36277

Unidades

138

36171

Unidades

139

27913

Unidades

140

27917

Unidades

141

35771

Unidades

142

36111

Unidades

143

36276

Unidades

144

34264

Unidades

145

36273

Unidades

146

35775

Unidades

147

36278

Caixa

________________
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papel vergê A4 180g/m² ( CORES
VARIADAS)
: Contém 50 folhas brancas
Gramatura 180g.
Pasta Aba Elástica Plastica Oficio
55mm
: Dimensões mínimas da Embalagem
(A x L x C): 1 x 53 x 66 cm
Pasta Az A4 Registradora Pvc Azul
Cores: Azul, Cinza, Preta: Dimensões
mínimas
- Tamanho: 28,5 x 31,5 x 5,3 cm
- Resistentes, com o mais alto padrão
de qualidade e beleza
- Etiqueta dupla face na lombada
- Revestimento interno e externo de
PP, polipropileno da mesma cor,
ecologicamente corretos
- Mecanismos niquelados de alta
precisão e cantoneiras de proteção de
metal para evitar qualquer desgaste
- Papelão resistente de qualidade
superior, feitos de acordo com FSC
Pasta Catálogo, 100 Plásticos, 2
Extensores: Pasta Catálogo, formato
Ofício, com 100 plásticos 0.18, capa
em PVC, 2 extensores
Pasta Catálogo, 50 Plásticos, 2
Extensores: Pasta Catálogo, formato
Ofício, com 50 plásticos 0.18, capa em
PVC, 2 extensores
Pasta Catálogo, Ofício com 50
envelopes finos:
Pasta c/ elástico polipropileno
350x235mm
Cores variadas: Especificações
mínimas
Material: Polipropileno
Transparente
Espessura: 0,35 mm
Dimensões
C x L: 350 x 235 mm
Pasta com presilha plástica, tipo
Romeu e Julieta, ideal para
arquivamento de documentos ou
entrega de trabalhos escolares.
Feita de material leve, atóxico e 100%
reciclável.
Cores variadas:
Pasta Maleta Ofício : Maleta em
polipropileno, ideal para uso escolar e
escritório. Medidas: 360 x 260mm;
Dorso: 30mm; Espessura: 0,90; Cor:
verde; Tamanho: Ofício.
Pasta Plastificada Classificadora Ofício
Marca Referencia Dello, Polycart
Cores Variadas: Cinza, Verde,
Amarelo, Azul:
Dimensões mínimas
Formato: • 350x230 mm
Grampo plástico;
• Lombo regulável;
• Para classificar documentos;
• Pasta dobrada em cartão duplo 480g
plastificado.
Pasta sanfonada plástica A4 com 31
divisões:
pasta suspensa kraft: Ideal para
organizar papéis e documentos em seu
escritório.
Feita em cartão kraft
Hastes plásticas

164,00

70,00

47,00

20,00

40,00

50,00
116,00

120,00

20,00

20,00
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5,00
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148

36112

Caixa

6 posições para visor e etiqueta
caixa com 50 unidades
percevejo metal 10mm
EMBALAGEM Caixa com 100
unidades : Percevejos Latonados

22,00

Comprimento: 10mm.
Embalagem em Blister.
Características do Produto
Alta durabilidade.
Composição Metal.

149

36113

Caixa

EMBALAGEM Caixa com 100
unidades
percevejos coloridos: Percevejos
coloridos

6,00

Comprimento: 10mm.
Embalagem em Blister.
Características do Produto
Alta durabilidade.
Composição Metal.

680889320

Unidades

151

36279

Unidades

152

36114

Unidades

153

36115

CARTELA

154

36116

Unidades

155

36282

Caixa

________________
Visto Pregoeira

EMBALAGEM Caixa com 50 unidades
Perfurador 2 Furos Para 100 Folhas
Ferro Fundido.: Abertura: 13mm
Capacidade de perfuração: 100 folhas
Distância entre furos: 80mm
Distância de Margem: 8mm
Base a cabo: Ferro fundido
Base: Plástico Reciclável
Pinos: Aço trefilado, temperado e
zincado
Separadores: Transparentes
Peso máximo 3,200 kg
Tamanho mínimo 115 x 240 x 260 cm
Perfurador De Papel 2 Furos,
Diamêtro Do Furo: 5mm Estrutura
Metálica Bandeja Coletora De Grande
Capacidade Capacidade 20 Folhas
:
Pilha AAA palito: Pilha Alcalina Palito
AAA - 1. 5 Volts Cartela com 04
unidades LR03XAB/4B192.
Pilha alcalina pequena aa embalagem
com 2 pilhas : As pilhas Alcalinas
permitem que você desfrute de suas
atividades com total liberdade; São as
pilhas que oferecem confiabilidade,
com base em experiência e foco em
tecnologia.
Pilha C média alcalina : DESCRIÇÃO:
- Pilha Alcalina C2
- Ref: 20120
- Tamanho C
- Indicadas para aparelhos
tecnológicos e com alto consumo de
energia, as pilhas Alcalinas permitem
que você realize suas atividades com
total liberdade
- Modelo: LR14
- 1.5V
- Vendido no blister com 2 Unidades
PINCEL ATÔMICO, TINTA
PERMANENTE, PONTA DE FRELTO,
CHANFRADA OU QUADRADA NÃO

2,00

29,00

40,00

7,00

60,00
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156

35767

UNID

RECARREGÁVEL (CORES
VARIADAS) : - Comprimento: 125mm
- Largura:15mm
- Altura: 20mm
- Dimensão com tampa: 125 x 15 x
20mm.
- Quantidade: 12 unidade
Pincel chato n°4:

157

35768

Embalagem

Pincel chato n°6:

5,00

158

35674

Pacote

5,00

159

35675

Pacote

160

36117

Pacote

Pincel Chato nº 08: Pincel com cerdas
Brancas, modelo Chato, Cabo longo
amarelo, Tamanho nº 08.
Pincel Chato nº 14: Pincel com cerdas
Brancas, modelo Chato, Cabo longo
amarelo, Tamanho nº 14.
Pincel escolar n° 10 para tinta guache:
Pincel N°10.

5,00

5,00

8,00

Com 12 Unidades.
Formato Redondo.
Cabo Amarelo.

35670

UNID

162

2,114E+09

Caixa

163

36284

Unidades

164

2,114E+09

Caixa

165

2,114E+09

Caixa

________________
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Pincel Marcador de Quadro Branco,
Recarregável CAIXA COM 6 (CORES
VARIADAS): Pincel Marcador de
Quadro Branco, RecarregáveL,
Atóxico, Ponta macia para não
danificar o quadro, Apaga facilmente,
Composição: Resina termoplástica,
ponta de fibra e tinta à base de
corantes e solventes.
Pincel marcador permanente azul.
Pincel marcador permanente com
ponta chanfrada que permite escrita de
traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada
super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira,
metal e vidro.:
pincel marcador permanente preto:
Pincel marcador permanente com
ponta chanfrada que permite escrita de
traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada
super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira,
metal e vidro.
Pincel marcador permanente preto.
Pincel marcador permanente com
ponta chanfrada que permite escrita de
traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada
super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira,
metal e vidro.:
Pincel marcador permanente vermelho.
Pincel marcador permanente com
ponta chanfrada que permite escrita de
traço grosso e fino.
- Maior durabilidade: ponta bloqueada
super resistente.
- Recarregável.
- Secagem rápida: base de álcool.
- Ideal para uso em: papelão, madeira,

38,00

15,00

6,00

15,00

15,00
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metal e vidro.:
166

35772

Unidades

Plástico para pasta Catálogo:

150,00

167

35676

Unidades

10,00

168

2,114E+09

UNID

169

36172

Unidades

170

29054

Pacote

171

399

UNID

172

32575

UNID

173

29232

Unidades

174

29264

Unidades

175

29269

Unidades

176

401

PCT

177

36174

Pacote

Porta Lápis/ Clips/ Lembrete em
Poliestireno: Organizador de mesa
porta lápis, clips e lembretes em
Poliestireno, cor Cristal, Dimensões:
228 x 65 x 90 .
Prancheta ofício acrílica - Tamanho:
ofício, prendedor metálico, possuindo
um ótimo acabamento dos dois lados,
com os cantos arredondados,
Dimensões: 235 x 345 x 3mm:
prancheta oficio em madeira:
- Prancheta em MDF
- Tamanho: Ofício
- Prendedor metálico
- Possui um ótimo acabamento dos
dois lados, com os cantos
arredondados
- Dimensões: 235 x 345 x 3 mm
Prendedor de Roupa, Madeira, com 12:
Prendedor de Roupa, confeccionado
em madeira, pacote com 12 unidades
Quadro Branco 1,20x0,90m Moldura
Em Aluminio:
Quadro de avisos 60x40cm: quadro
tipo cortiça, moldura em alumínio,
dimensões: 60x40cm.
Quadro de Avisos em Cortiça, 100cm x
150cm, Moldura de Alumínio: Quadro
de aviso em Cortiça aglomerada
selada 3mm de espessura, formato (A
x L) 100cm x 150cm, colado em
eucatex 10mm de espessura, com
moldura em alumínio anodizado natural
fosco, frisado, vista de 20mm x 19mm
de profundidade
Quadro Lousa Branca, Borda Alumínio,
1200mm x 3000mm: Quadro Branco,
confeccionado em MDF de 9mm de
espessura revestido com laminado tipo
Lousa na cor Branca brilhante.
Superfície com baixa porosidade, para
evitar a penetração de tinta do pincel,
resistência à manchas e abrasão de
acordo com a Norma NEMA LD 32005. Porta apagador/lápis com
600mm de comprimento. Bordas de
alumínio polido. Formato (AxL)
1200mm x 3000mm.
Quadro Mural Revestido com Feltro
Verde, 120cm x 90cm : Quadro mural
com eucatex 10mm revestido em feltro
verde, com 2mm de espessura, com
moldura em alumínio anodizado natural
fosco, frisado, vista de 20mm x 19mm
de profundidade, medindo (A x L)
120cm x 90cm
Refil Cola Quente: refil/bastão Fino
para pistola de aplicação de cola
quente, incolor. Embalagem com 1 Kg.
regua cristal 30 cm : Régua Cristal
30cm Transparente

402

UNID

179

29545

Unidades
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15,00

50,00

1,00
7,00

10,00

20,00

25,00

33,00

43,00
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Simples E Práticas, São Ideais Para
Atividades Escolares
Pacote Com 25 Unidades
Régua em Poliestireno, Escala
Milimétrica Impressa, Comprimento
30cm e Largura 3cm:
Relógio de Parede, Polipropileno e
Lente em Cristal, Analógico, 12 Horas:
Relógio de Parede, aro na cor preto,

10,00

10,00

2,00
________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201

180

36128

M

181

35682

Unidades

182

36175

Unidades

183

36176

Unidades

184

36177

Unidades

185

36118

Unidades

branco ou prata, em polipropileno e
lente em cristal polietileno, com fundo
branco liso, analógico, padrão 12
horas, altura mínimo de 22cm, largura
mínimo 22cm, 1 pilha AA.
TECIDO TIPO TNT
- 1,40M DE LARGURA
CORES VARIADAS:
Tesoura de Picotar - Grande: Tesoura
de Picotar com Lâmina De Aço
Inoxidável E Corpo emPlástico.
Recorte Zig-Zag.Diferenciais: Maior
Durabilidade. Não Enferruja. Produto
com Tratamento Térmico Para Maior
Durabilidade De Corte. Tamanho:
Grande
tesoura escolar media: Lâminas com
graduação em cm
Decoração com grafismos
Anéis ergonômicos
Pontas arredondadas de 10 mm
Medida: 13 cm / 5pol
Sortidas
tesoura escolar sem ponta: Lâminas
com graduação em cm
Decoração com grafismos
Anéis ergonômicos
Pontas arredondadas de 10 mm
Medida: 13 cm / 5pol
Sortidas
tesoura inox 21cm: - Tesoura Multiuso
21 Cm
- Material: Aço inox.
- Cor do cabo: Preto e Vermelho
- Marca: BRW
- Ref: TE2102
Tesoura picotar 21cm: Referencia: Red
Dot - Tesoura 660N,

1.250,00

10,00

55,00

500,00

45,00

3,00

Para artesanato, patchwork costuras
em geral
Cor: preta ,azul ou vermelha
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36127

Unidades

187

35790

Caixa

188

36291

Unidades

189

36178

Frasco

Tesouras para destros: Os cabos
anatômico
tinta guache atoxica 250g (CORES
VARIADAS) : Pinta E.V.A
Pode ser aplicado em papel, papel
cartão, cartolina, E.V.A, gesso,
madeira e cerâmica.
Tinta guache de 15 ml multicores
caixa com seis unidades :
tinta para carimbo preta 40ml: Tinta
Carimbo 040 ml
tinta para carimbo sem óleo, azul: •
Tinta à base de água

380,00

7,00
5,00
24,00

• Cor: Azul

35729

Caixa

191

35730

Caixa

192

35731

Caixa

193

35784

Caixa

194

35791

Pacote

________________
Visto Pregoeira

• Conteúdo: 40 ml
Tinta para pincel recarregável, na cor
azul contendo 20 ml.:
Tinta para pincel recarregável, na cor
verde contendo 20 ml.:
Tinta para pincel recarregável, na cor
vermelho contendo 20 ml.:
Tinta para pintura facial 15 ml .
Caixa com 06 unidades:
Visor de plástico para pasta suspensa
Kraft, : 50 unidades

10,00
50,00
50,00
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190

40,00
4,00

________________
Visto Jurídico

Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
CNPJ 18.338.210/0001-50
Telefax: (32)3295-1131 ou (32) 3295-1201
Valor Total da Proposta (por extenso): ________________________________
Prazo de validade da proposta :_____________________________________
Prazo de entrega: ________________________________________________
Forma de Pagamento: ____________________________________________
Marca:
Declaramos conhecimento de todas as condições previstas para aquisição do objeto licitado no PREGÃO PRESENCIAL
Nº 19/2021 e respectivos anexos e com eles concordamos. Estão inclusos na proposta todos os encargos tributários,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes e seguros;
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Local/Data: ___________________________________
Identificação da Empresa Proponente (LICITANTE ): _________________________
Identificação/Assinatura do Representante Legal: ____________________________

________________
Visto Pregoeira

________________
Visto Jurídico

