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PROCESSO Nº 028/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 
 

PREÂMBULO 
 

Licitação Exclusiva para Micro Empresas (ME) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) 

 
O MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG, realizará procedimento de licitação nº 
028/2017, modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor 
preço por ITEM,  nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a 
Lei federal 8.666/93, e  de acordo com as condições estabelecidas no presente 
instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial 
e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública as 08:30 h/m do 
dia 26/07/2017, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, 
situada na Avenida Hudson Charles, nº.2, Alto Bonito, nesta cidade, tel.: (38) 3616-
3197, oportunidade em que serão examinados.O pregão será realizado pelo Pregoeiro 
oficial, ou substituto designados pela portaria nº 016/2017 de 09 de Janeiro de 2017. 
 
1. OBJETO 
A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de 
Material de expediente, pedagógico, brinquedos e outros, especificado no Termo de 
Referência anexo a este instrumento convocatório. 
. 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação. 
2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa: 
2.2.1  concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em 
dissolução; ou em recuperação judicial; 
2.2.2  estrangeira que não funcione no País; 
2.2.3 com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido 
declarada inidônea; 
2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 
Administração Pública; 
2.2.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico 
que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Matias Cardoso/MG. 
2.2.6 Os itens é destinado exclusivamente para empresas que estejam na 
condição de ME e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14, 
cujo valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00, tal(is) item(ns) será(ao) 
destinado(s) exclusivamente às empresas que estejam na condição de ME e EPP.  
 
 
3.  ENTREGA DOS ENVELOPES 
3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 
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3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública 
de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 
 

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Matias Cardoso/MG, na Avenida 
Hudson Charles, nº.2, Alto Bonito, Matias Cardoso/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 
26/07/2017, às 08:29 h/m.  
 

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 

MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 018/2017 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 018/2017 
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a  Declaração 
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo 
IX (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
3.3. 1 -O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” 
e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no 
local, data e horário definidos neste edital. 
3.3. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público 
que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente 
de nova comunicação. 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório. 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 
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exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 
contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 
 
4.5 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta 
Comercial, na forma da Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do 
Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro órgão equivalente, 
e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da 
Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
4.5.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá 
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
 
4.6 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para 
fins de apresentação de lances. 
 
4.7 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 

4.8 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no 
preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 
(três) dias úteis. 
 
5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 
dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1.As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 
páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem 
emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
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inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 
podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão: 
6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca e origem do produto 
cotado; 
6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver 
presente na sessão. 
6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exlusivamente da contratada. 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da 
Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de 
habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V. 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 
item do objeto desta licitação. 
6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida 
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do 
edital. 
6.9. O licitante deverá apresentar obrigatoriamente MARCA dos produtos 
ofertados em sua proposta sob pena de desclassificação, modelo de proposta 
anexo. 
 
7-HABILITAÇÃO 
 
7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou 
Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI 
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
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7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação; 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de 
emissão de até 60 (sessenta) dias antes da abertura da sessão. 
 
7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 
7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI. 
7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 
segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada 
pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII; 
 
7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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8. SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação  dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta 
comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema. 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances. 
 
9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando 
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
9.2.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez 
por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
9.3.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, 
o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer 
que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 
 
10-LANCES VERBAIS 
 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para 
disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.  
10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate 
10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 050, 
(Cinquenta) Centavos para os itens cujo o valor inicial não ultrapasse R$ 10,00 
(Dez) Reais. Para os itens superior a R$ 10,00 (Dez) Reais a diferença nos lances 
não poderá ser inferior a 1,00 (Um) Real. 
10.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.  
10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser 
aceita. 
 
11-JULGAMENTO 
 
11.1.Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 
11.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver 
proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor 
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proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
1.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
11.2.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena 
de preclusão do exercício do direito de desempate; 
11.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 
11.2.1.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 
encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta 
melhor oferta. 
11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar 
na etapa de lances. 
11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor 
preço. 
11.5.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 
valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir 
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
11.6.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do 
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital. 
11.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas 
em cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
11.8 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
11.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço 
ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
11.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
11.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco 
dias úteis inicialmente concedidos. 
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11.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
11.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para 
realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 
(sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas 
no edital. 
11.10 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas 
neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e 
procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
11.11 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de 
melhor preço. 
11.12.Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
11.13.A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as 
cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta 
vencedora.  
11.14.Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) 
em primeiro lugar por Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de 
Preços. 
11.15.Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem 
crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro 
de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
11.16.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, 
conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, 
independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital. 
11.17.Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário 
Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do 
Registro. 
11.18.Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou 
econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-
se a convocação das licitantes remanescentes. 
11.19.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
12-RECURSOS 
 
12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando 
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os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 
desde de logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos  
12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do 
direito de recurso. 
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração. 
12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente 
ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os 
itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, 
todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante. 
 
13-DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro 
registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos 
do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento 
licitatório. 
 
14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 
14.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo 
preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro 
de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário 
Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, 
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer 
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados 
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14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver 
acima do preço de mercado 
14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de 
aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode 
cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado 
14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 
época do registro – equação econômico-financeira 
14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pela Administração para determinado Item 
14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração 
poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela 
14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no 
Diário Oficial  
 
15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 
 
15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG. 
 
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
16.1.O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as 
especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no 
respectivo Termo de Referência e documentação anexa. 
16.2.A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para 
avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se 
decida sobre sua aceitação ou rejeição. 
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16.3.Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo 
contratado no prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas da comunicação pela Secretaria. 
Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à 
contratada, com frete a pagar. 
16.4.De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. 
16.5.O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) 
dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante. 
16.6.Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura 
apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  
16.7.O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 
16.8.Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, 
ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação, para retirá-lo. 
16.9.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, 
decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
17-PAGAMENTO 
 
17.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no 
Anexo – Termo de referência. 
17.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 
Anexo – Termo de Referência. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
 
18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
18.2.1. advertência; 
18.2.2. multa de  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 
atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

18.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no 
caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, 
quando for o caso; 

18.2.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
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a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
18.3. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
18.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 
promova sua reabilitação. 
 
18.5. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Matias Cardoso/MG no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 
19- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou 
instrumento equivalente. 
19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua 
proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para fornecimento. 
19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os 
materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 
19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a 
ordem de classificação nesta licitação. 
19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos 
aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 
19.7.A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme estabelecido no § 1º do artigo 65. 
19.8.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 
impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 
seus termos. 
19.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais 
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 
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19.10.É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
19.11.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 
pregão. 
19.12.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
19.13.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
19.14.A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a  
de nº : 
02.02.01.04.122.2001.2201.3.3.90.30.00. 
02.03.01.04.123.3001.2301.3.3.90.30.00. 
02.04.01.04.122.4001.2401.3.3.90.30.00. 
02.04.01.20.606.4004.2404.3.3.90.30.00. 
02.05.01.04.122.5001.2501.3.3.90.30.00. 
02.06.01.12.122.6001.2601.3.3.90.30.00. 
02.06.01.12.361.6008.2602.3.3.90.30.00. 
02.06.01.12.365.6004.2605.3.3.90.30.00. 
02.07.01.13.392.7002.2702.3.3.90.30.00. 
02.08.01.10.122.8001.2801.3.3.90.30.00. 
02.08.02.10.301.8002.2802.3.3.90.30.00. 
02.08.02.10.302.8003.2803.3.3.90.30.00. 
02.08.02.10.304.8005.2805.3.3.90.30.00. 
 não estando  a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem 
de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 
19.15.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Òrgão 
Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 502/2010. 
19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo 
Pregoeiro, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, no endereço ou telefone constante no prâmbulo deste edital. 
19.17. O preente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicidadaos na Sede 
da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente. 
 

 

 

Matias Cardoso/MG, 11 de Julho de 2017. 
 
 

Fabrício de Souza Costa-Pregoeiro 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO/MARCA        VALOR 
 
 

 
 
01 

 
 

unid 

 
 
01 

 
 

 

     

 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): 
 
(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 
obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título.) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
PRAZO DE ENTREGA: Em até 07 (Sete) dias úteis a contar da emissão da requisição. 
 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:  
(garantia de no mínimo 06 (Seis) meses, que começará a correr ao término da garantia 
legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir 
da data de entrega do produto;) 
 
As licitantes deverão colocar as marcas dos produtos ofertados. 
 
DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

___________________ , ______ de ___________ de 2017. 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) 
da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão 
Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem 
como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame, inclusive assinar contratos. 
  
 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não 
há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da 
empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou 
contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o 
reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação 
daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

FINALIDADE: ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS. 

 
ITENS 

 
Item Descrição Unidad

e 
Quantida
de 

Especificação 

00001 24 CARTAZES 
INDIVIDUAIS DE 
BOQUINHAS  - 
São 24 cartazes, de 
26cm x 36cm 
CADA, papel triplex 
grosso, 

Un 10 24 CARTAZES INDIVIDUAIS DE 
BOQUINHAS - São 24 cartazes, de 26cm x 
36cm CADA, papel triplex grosso, 
plastificado na frente. 
 
Um para cada Letra/Boquinha, com os dois 
tipos de letras, caixa alta e manuscrita 
minúscula. 

00002 AGENDA ( INDICE) 
TELEFÔNICA 

Un 60 COM 80 FOLHAS, FORMATO DE 
150X200M. 

00003 AGENDA 
EXECUTIVA TAM 
M 

Un 6 TAM, MÉDIO, 168 FOLHAS COR PRETA 
CAPA DURA (PAPELÃO REVESTIDO EM 
COURVIN) DADOS PESSOAIS 
MARCADOR DE PAGINAS EM FITILHO 
PRETO 1 PAGINA POR DIA CALENDARIO 
2017/2018/2019/2020 TELEFONICO 
FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS 
ESPAÇOS PARA ANOAÇÕES DATAS 
ESPECIAIS E TELEFONE ÚTEIS 

00004 Álbum seriado  
Violência 
Doméstica 
composto de 6 
lâminas com 
informações 
didáticas 

Un 2 Álbum seriado Violência Doméstica 
composto de 6 lâminas com informações 
didáticas de diferentes temas, atraentes e 
atualizados. As lâminas impressas são de 
PVC lavável, resistente à água e de longa 
durabilidade. Cada lâmina mede 60 x5 0cm, 
são ajustadas em expositor metálico branco 
desmontável, medindo 1,8 x 0,60 m. 
Acompanha placa rígida (50 x 50 cm) com 
nome, logotip da instituição multicolorida e 
mensagem personalizada. Com bolsa de 
curvin para facilitar o transporte 

00005 ALFABETO 
MÓVEL 6 MM  46 
PEÇAS 

Pct 6 Confeccionado em E.V.A. 6 mm  Composto 
por 1 jogo de alfabeto completo maiúsculo, 
mais 2 jogos de vogais e 1 jogo de números 
de 0 a 9, com tamanhos aproximados de 4 x 
7 cm. Embalagem: Pote plástico 
transparente. Produto atóxico e macio. 

00006 Alfinete para mapa, 
nº 01 cores 
variadas, caixa c/ 
50 unidades, aço 
niquelado c/ 
cabeça plástico. 

CX 30 caixa c/ 50 unidades, aço niquelado c/ 
cabeça plast. 5mm 
Cores:vermelho,verde,branco,azul,rosa, 
preto,laranja e amarelo. 
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5mm 

00007 Alinhavo divertido - 
Sub-categoria 
Psicomotricidade: 
conjunto contendo 
15 alinhavos em 
MDF, sendo 5 

Un 2 Alinhavo divertido - Sub-categoria 
Psicomotricidade: conjunto contendo 15 
alinhavos em MDF, sendo 5 mãos, 5 ursos, 
4 botões, 1 par de tênis e 5 cordões 
coloridos. Aondicionado em maleta plástica, 
dimensões da embalagem 330 mm x 285 
mm x 70 mm. Objetivo: coordenação motora 
fina, força muscular, orientação espaciale 
percepção visual. 

00008 Almofada plástica 
para carimbo  

Un 10 nº 02 na cor azul ou preto 

00009 ALMOFADA 
PLASTICA PARA 
CARIMBO. 

Un 20 Nº 03 na cor azul ou Preto 

00010 Apagador Para 
Quadro Branco 

Un 15 Apagador Para Quadro Branco base de 
plástico 145x55 CM 

00011 APONTADOR 
COM DEPÓSITO 

Un 100 O apontador é composto por corpo plástico 
com lâmina de aço temperado e possui 1 
furo . Esse apontador vem com depósito de 
lascas de lápis. 

00012 Apontador Simples 
Com Glitz 100 
Unidades 

CX 20 com lâmina de aço temperado e possui 1 
furo . 

00013 Areia Colorida - 
Saco com 25kg 
CORES VARIADAS 

Un 50 Totalmente anti-alérgica, atóxica, e não 
desbota. À base de sílica, com tratamento 
especial, pois a mesma passa por um 
processo de queima e pigmentação, 
totalmente anti-alérgica, atóxica, e não 
desbota.A Areia Tratada é atóxica e 
antialérgica, mas não pode ser colocada 
diretamente sobre a terra, é necessário um 
contra piso de cimento. Se for numa área 
externa onde receberá principalmente água 
de chuva, deverá ter uma saída de água nas 
laterais, ou um ralo no contra piso e, em 
ambos casos, colocar uma tela de bidin para 
que a areia não seja levada junto com a 
água. Embalagem: Pacotes de 25 kg.  
Cores: Azul, Vermelho, Amarelo, Natural, 
Laranja, Roxo, Verde. 

00014 Arranjo De Flores 
Artificiais Mistas No 
Vaso 30x30cm 

Un 50 Cores variadas. Em Durabilidade 
Comparada A Natural. 

00015 Balão inflável a ar, 
tipo festa, liso, 
material de 
borracha, tamanho 
7, pacote com 
cores diversas co 

Pct 200 Balão inflável a ar, tipo festa, liso, material 
de borracha, tamanho 7, pacote com cores 
diversas contendo 50 unidades. 

00016 BALÃO TAMANHO 
Nº 9 E 10 LISO 

Pct 100 BALÃO TAMANHO Nº 9 E 10 LISO, 
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO, BALÃO DE 
LÁTEX.  
DISPONIBILIDADE DE CORES: SORTIDO 

00017 BAMBOLÊ Un 500 ARO DE PLASTICO PVC REFORÇADO EM 
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COLORIDO 63 CM DIÂMETRO PARA GINÁTICA EM 
MOVIMENTO 

00018 Banda Musical 
composta por 12 
instrumentos sendo 
eles: *Reco-Reco; 
*Black Black; * 
Congue; *Chocalho 

Un 10 Banda Musical composta por 12 
instrumentos sendo eles: *Reco-Reco; 
*Black Black; * Congue; *Chocalho; 
*Campanela; *Tambor; *Macaca; *Agogo; 
*Afuche; *Prato; *Sininho. Esse produto 
pode ser encontrado no site Book Toy. 

00019 Bandinha Do 
Barulho Conjunto 
10 Instrumentos 

Un 20 Brinquedo Musical Infantil. Composição 
plastico e madeira.Conteúdo da 
Embalagem: - 1 Afuche - 1 Prato - 1 
Cantanhola - 1 Coco - 1 Reco-Reco - 1 
Corneta - 1 Blac-Blac - 1 Maraca - 1 
Pandeiro - 1 Triângulo Detalhes: - Produto 
novo à pronta entrega com garantia e nota 
fiscal - Medidas da embalagem: Aprox. 
35cm x 29 cm x 12 cm - Peso do produto na 
embalagem: aprox. 1,8 Kg - Garantia de 3 
meses contra defeito de fabricação. - 
Brinquedo com o selo de segurança do 
INMETRO - 

00020 Baralho Un 30 Baralho com 55 CARTAS - 100% Plástico, 
Embalagem Individual. 

00021 BARBANTE 4/04 
240GRS UNID 

Un 30 4/04 240GRS UNID 

00022 barbante  Un 75 8 fios 100% algodão c/ 305mts 

00023 BARBANTES n-10 Un 50 BARBANTES, ALGODÃO, QUANTIDADE 
FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL 
CRÚ, COR BRANCA/NATURAL, ROLO 
COM NO MÍNIMO 100 MTS 

00024 BASTÃO DE COLA 
SILICONE P/ 
PISTOLA GRANDE 

Un 800 P/ PISTOLA GRANDE 

00025 BASTÃO DE COLA 
SILICONE P/ 
PISTOLA PEQ. 

Un 1.020 P/ PISTOLA PEQ 

00026 Bloco autoadesivo 
76mm x76mm 
bloco c/100 folhas 

Un 10 cores variadas. 

00027 Blocos Baby- 4 
peças cubos 
coloridos 

Un 20 Um quebra cabeça diferente e fofinho! 
Contém 4 cubos feitos em espuma coloridos 
e estampados de 9x9cm com guizo que 
formam 4 imagens de diferentes animais, 
sendo elefante, leão, pato e pinguim. 
Estimula o desenvolvimento do pensamento 
lógico, criatividade, cores, coordenação 
motora, percepção auditiva e a relação 
parte/todo.  
Recomendados para bebês e crianças de 
até 3 anos. 

00028 Blocos de montar 
Construtor Baby Kit 
10 Peças 

Un 20 Blocos de construção grandes e macios 
para os pequenos 
- São 10 peças em espuma, sendo 4 
triângulos, 3 blocos quadrados e 3 blocos 
retangulares 
- As peças representam o telhado e os 
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tijolos. 
 Dimensões peças quadradas: 9x 9cm 
- Dimensões peças retangulares: 18 x 9cm 

00029 Blocos Lógicos 
Gigantes MDF 48 
Peças 

Un 15 possui 48 peças, divididos em 04 formas, 
sendo 12 quadrados, 12 triângulos, 12 
retângulos e 12 círculos. Conta com peças 
coloridas que chamam a atenção da 
criança, fazendo com que auxilie a criança 
na percepção das cores, raciocínio lógico, 
coordenação motora entre outros. 

00030 BOBINA 
P/CALCULADORA 
PAPEL 
ACETINADO 58 
MM X 75 MM, 
CAIXA COM 12 
UNIDADES 

CX 15 PAPEL ACETINADO 58 MM X 75 MM, 
CAIXA COM 12 UNIDADES. 

00031 Bobina p/maquina 
de cupom fiscal na 
cor branca 

Un 24 Bobina p/maquina de cupom fiscal na cor 
branca co largura de 6 cm. 

00032 BOBINA PARA 
FAX PAPEL 
TERMOSENSÍVEL 
215 X 30M 

CX 15 BOBINA PARA FAX PAPEL 
TERMOSENSÍVEL 215 X 30M, NA COR 
BRANCA, GRAMATURA DE 60G M², 
UNIDADE, COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E 
PRAZO DE VALIDADE - CAIXA COM 20 
UNID 

00033 BOBINA TÉRMICA 
AMARELA 1 Via 
80x40, CAIXA 
COM30 BOBINAS 

Un 6 BOBINA TÉRMICA AMARELA 1 Via 80x40, 
CAIXA COM30 BOBINAS 

00034 Boca certa - 120 
cartas contendo 
uma figura de um 
lado da carta, e no 
seu verso, o par de 
letras. 

Un 8 Boca certa - 120 cartas contendo uma figura 
de um lado da carta, e no seu verso, o par 
de letras conflitantes, coloridas com azul ou 
vermelho. Abaixo da figura tem uma linha 
para a escrita correta da palavra. Junto das 
letras, as Boquinhas serão apresentadas 
para fixação da aprendizagem com o 
recurso fonovisuoarticulatório. 
 
2 cartelas maiores contendo Bocas, sendo 
uma azul e outra vermelha. Essas cartas 
serão usadas para as crianças baterem a 
mão sobre a carta, ou seja, acertarem a 
BOCA CERTA. 
 
1 caneta tipo lousa branca. 
1 espelho na forma de boca. 
1 apagador. 
1 cartela de todas as Boquinhas e suas 
letras. 
1 gabarito de respostas com todas as 
figuras e suas respectivas escritas corretas. 
 
Recomendações: 
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Idade: a partir de 4-5 anos de idade. 

00035 BOLA DE ISOPOR 
10 MM C/200 UN 

Pct 10 Com 200 Unidades 

00036 Bola de isopor 
200mm 

Un 100  Bola de isopor 200mm 

00037 Bola de isopor 
35mm 

Un 200 Bola de isopor 35mm 

00038 Borracha Branca CX 120 Borracha Branca caixa com  20 unidades 
Borracha macia e suave, aplicável sobre 
diversos tipos de superfície e para qualquer 
graduação de grafite. 
Apaga lápis e lapiseira.  
 
 
Dimensões/Peso 
Produto sem embalagem:4,2 x2,9 1cm  
20,7gr 

00039 Brinquedos mini 
blocks com 255 
peças 

Un 3 para crianças acima de 3 anos. 

00040 BUQUÊ FLOR 
ARTIFICIAL 32 CM 
CORES 
VARIADOS 

Un 50 Altura: 32 cm 
Composição: Arame, Plástico e Seda 

00041 Caderno Brochurão 
96 folhas 

Pct 400 Caderno Brochurão capa flexivel,96 folhas, 
embalagem c/10 unidades 

00042 CADERNO DE 
DESENHO 20 X 
14CM 

Un 1.000 brochura 48 folhas dimensões do caderno: 
20x14(cm) (l x a) 

00043 Caderno Para 
Protocolo 

Un 30 Caderno Para Protocolo 

00044 Caderno 
Universitário C/ 
Espiral  Plástico 

Pct 300 Caderno Universitário C/ Espiral  Plástico, 
Capa resistente (dura), 96 Folhas, 
embalagem  com10 - Unidades. Tamanho 
A4 (grande) 

00045 Caixa Box de 
Plástico 

Un 500 Caixa Box para arquivo inativo em 
polipropileno, oficio, medindo 
350x130x250mm, na cor azul 

00046 Caixa box p/ 
Arquivo G 

Un 800 Caixa Box para arquivo inativo em 
polipropileno, tamanho :380x175x290 
grande, na cor azul  Peso Aproximado do 
produto 0,2KG 

00047 CAIXA DUPLA EM 
ACRILICO FIXO 

CX 100 PARA CORRESPONDENCIA COM DUAS 
VISÕES. COR CRISTAL , MATERIAL : 
ACRILICO, TAMANHO MM 130 X 270 X 
370 

00048 CALCULADORA 
ELÉTRICA C/ 
BOBINA. 

Un 3 Voltagem DC 6V 

00049 CALCULADORA 
ELETRONICA DE 
BOLSO 

CX 30 CALCULADORA COM 8 DIGITOS, VISOR 
LCD, CALCULA RAIZ QUADRADA, 
PORECENTAGEM, ALEM DAS 
OPERACOES BASICAS, MEMORIA E 
DESLIGAMENTO AUTOMATICO. PILHA 
OU BATERIA. 

00050 Calculadora CX 20 Calculadora Simples Tamanho Médio 
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Simples Tamanho 
Médio 

00051 Caneta 
esferográfica 
0.8mm cristal fina 
azul 856432  CX 50 
UN 

CX 60 Ponta fina de 0,8 mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com 
padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito 
resistente. 

00052 Caneta 
esferográfica 
0.8mm cristal fina 
preta 1106460  CX 
50 UN 

CX 60 Ponta fina de 0,8 mm  
Tampa e plug da mesma cor da tinta.  
Tampa ventilada em conformidade com 
padrão ISO  
Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito 
resistente. 

00053 Caneta 
esferográfica 
0.8mm cristal fina 
vermelha 1106461 
CX 50 UN 

CX 6 Tinta com fórmula que permite uma escrita 
mais macia  
Ponta fina 0.8mm  
Corpo hexagonal  
Tampa ventilada 

00054 caneta para marcar 
e ressaltar textos 
em cor  
flourescente 

Un 150 marca texto , ponta indeformavel, tinta 
fluorescente a base d' agua. na cor amarela 
dimensões aproximadas da embalagem 
20,5 x 1,5 x cm 

00055 Carimbos para 
colorir com cabo de 
madeira alfabeto, á 
partir de 5 anos, 26 
carimbos 

Un 6 Carimbos para colorir com cabo de madeira 
alfabeto, á partir de 5 anos, 26 carimbos 

00056 CARTOLINA 
CORES VARIADAS 
PACOTE COM 100 
UNIDADES 

Pct 50 VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES. 

00057 CD Virgem Un 15 DESC 
Produto com Qualidade Garantida  
 
Embalagem com 100 unidades 
DESC 
Produto com Qualidade Garantida  
 
Embalagem com 100 unidades 
Capacidade: 700Mb 
Duração de gravação em cd normal/cd de 
aúdio : 80Minutos 
Produto ótimo para gravação de fotos , 
vídeos, músicas, sistemas operacionais 
entre outras coisas RIÇÃO:. 
 
Capacidade: 700Mb 
Duração de gravação em cd normal/cd de 
aúdio : 80Minutos 
Produto otimo para gravação de fotos , 
videos,músicas, sistemas operacionais entre 
outras coisas RIÇÃO:. 

00058 CD-RW, MÍDIA 
OPTICA 
REGRAVAVÉL 

Un 40 CD-RW, MÍDIA OPTICA REGRAVAVÉL DE 
BOA QUALIDADE, CAIXA COM 10 
UNIDADES, COM EMBALAGENS 
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INDIVIDUAIS PARA CADA DISCO, 
CAPACIDADE MINIMA DE 
ARMAZENAMENTO DE 80 MIN - 700 MB. 

00059 Centopéia.  Un 3 confeccionada em plástico 04 metros e 60 
cm diâmetro 

00060 CESTA PALHA 
QUADRADA 

Un 500 L 36cm X C 36cm X A 45cm 

00061 CESTA DE PALHA 
REDONDA 

Un 500 L 36cm X C 36cm X A 45cm 

00062 Chapa com silk de 
palhaço 

Un 50 Confeccionado em mdf com  02 bases e 02 
bolas. Tamanho 500 x 600 x 6 mm. 

00063 Chicotes 
Metalizados 

KG 10 Excelente produto para decoração de 
ambientes, decorações de teto, e de festas 
em geral. 
Comprimento: Aproximadamente 1,60 m 
cores Variadas. 

00064 Clipes para papel 
em aço niquelado 
n.4 

CX 150 Caixa c/ 50. 

00065 CLIPES PARA 
PAPEL EM AÇO 
NIQUELADO, Nº 
06 

CX 70 CLIPES PARA PAPEL EM AÇO 
NIQUELADO, Nº 06 - FABRICADO COM 
ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, 
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MACA DO FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES 

00066 CLIPES PARA 
PAPEL EM AÇO 
NIQUELADO, Nº 2 

CX 100 CLIPES PARA PAPEL EM AÇO 
NIQUELADO, Nº 2- FABRICADO COM 
ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, 
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE, CAIXA COM 100 UNIDADES. 

00067 Cola Auto Relevo 
metálica 20gr Com 
6 Unidades 

CX 500 Com 6 unidades 

00068 Cola branca Un 100 não tóxica lavável de 40g 

00069 COLA BRANCA 
NÃO TOXICA 
LAVAVEL 

Un 100 Embalagem de 1 litro 

00070 COLA BRANCA 
NÃO TOXICA 
LAVAVEL DE 500G 

Un 150 NÃO TOXICA LAVAVEL DE 500G. 

00071 Cola Cascorez Fr 100 Cola Cascorez Frasco 01 KG 

00072 Cola de Isopor Não 
Toxica 35g 

Un 50 Cola de Isopor Não Toxica 
Contém: 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 no 
ar. Não resistente a lavagens 

00073 Cola Glíter cores 
variadas35g 

Un 150 Cola Glitter 35gr 
 
desenvolvida para trabalhos escolares e 
artesanais. Ideal para atividades de 
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desenvolvimento artístico. Possui um 
exclusivo bico aplicador que facilita a 
pintura, podendo ser usada também com 
esponja ou pincel, para fazer colagens, 
decorar e pintar sobre papel, papel cartão e 
cartolina. A Cola Glitter Acrilex não é tóxica 
e possui brilho intenso. 
 
- See more at: 
http://brincadeirasdepapel.com.br/products-
page/escolar/cola-escolar/cola-glitter-prata-
acrilex/#sthash.6uxtbYll.dpuf 

00074 CORDÃO ROLO 1 
KG 

Un 40 CORDÃO ROLO N10 1 KG 

00075 CORRETIVO 
LIQUIDO Á BASE 
DE ÁGUA, 
BRANCO, 
SECAGEM 
RÁPIDA, FRASCO 
18ML 

Un 80 CORRETIVO LIQUIDO Á BASE DE ÁGUA, 
BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 
18ML 

00076 Dominó de 
percepção manual 

Un 30 Dominó de percepção manual - material 
pedagógico: em material MDF, conjunto de 
28 peças em MDF medindo 57 mm x 100 
mm x 3 mm cada, em cores variadas para 
montar, jogar e desenhar. Acondicionado 
em pote plástico transparente. Dimensões 
da embalagem:180mm de altura x 125mm 
de diametro. Objetivo: trabalhar 
coordenação fina, uini, bimanual e 
reconhecimento de formas através de tato, 
inclusive de crianças com necessidade de 
especial. 

00077 Durex 12x40 cores 
variadas 

Un 200 12x40 cores variadas. 

00078 DVD-ROM BOCA, 
O PAÍS DOS 
DENTES -O DVD 
Qual o Bicho que 
não tem Boca, 
mostra de forma 
divertida o o 

Un 4 DVD-ROM BOCA, O PAÍS DOS DENTES -
O DVD Qual o Bicho que não tem Boca, 
mostra de forma divertida o o papel da boca 
e dos dentes nos homens e animais. 
Enfatiza Dieta, Cuidados Preventivos e 
Higiene Bucal. Tem 
duração: 22 min em DVD. 

00079 ELÁSTICO LATEX 
FINO, Nº 18, 
EMBALAGEM 
COM 100 GRAMAS 

Pct 20 ELÁSTICO LATEX FINO, Nº 18, 
EMBALAGEM COM 100 GRAMAS 

00080 Envelope  Un 500 oficio branco 26x36 

00081 Envelope  Un 200 Pardo Médio 

00082 ENVELOPE. Un 100 PEQUENO, NAS DIMENSÕES 17,6 X 25 
CM. UNIDADE. 

00083 Envelope  Un 250 Pardo tamanho grande 

00084 ESPONJA P/ 
CARIMBO (AZUL, 
VERMELHO, 
PRETO, VERDE, E 
PRETO 

Un 10 P/ CARIMBO (AZUL, VERMELHO, PRETO, 
VERDE, E PRETO. 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS CARDOSO - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 25.209.115/0001-11 

Fone: 0** 38 3616-3141 – Fax: 0** 38 3616-3113 
Av. Hudson Charles, s/nº - Alto Bonito – Matias Cardoso/MG 

Site: www.matiascardoso.mg.gov.br - Email: licitacao@matiascardoso.mg.gov.br 

 

 

 
 

24 

00085 Esponja para dedo Un 20 umedecedor de dedos base plástica 
diametro de 50mm com espuma . utilizado 
para contagem de dinheiro ou manuseio de 
documentos podendo ser utilizado agua e 
um pouco de glicerina. 

00086 Estêncil roxo CX 30 caixa com 100 unidades 
Magistério u-20 : 40 anos de tradição no 
mercado papeleiro.  
Matriz para duplicador à álcool:  
formato: 22 x 33 cm  
área de entintamento de 21,5 x 30 cm  
com manual de uso para maior rendimento  
embalagem com 100 matrizes 

00087 ESTILETE 
GRANDE 2X10 

Un 20 CORPO METALICO INTERNAMENTE E 
ACRILICO EXTERNAMENTE PARA MAIOR 
SEGURANÇA, PRESSIONA PARA 
APERTAR A LAMINA, LAMINA DE 
REPOSIÇAO PARA 18MM, POSSUI 
ACESSORIO NA PARTE INFERIOR PARA 
TROCA DE LAMINA. 

00088 Estojo escolar Un 100 Estojo Feito em nylon  
Fechamento em zíper  
 
 
Dimensões 
19 x 7,5 x 7,5 

00089 Extrator de 
Grampos 15CM 

CX 10 Extrator de Grampos tipo espátula 
galvanizado, 15cm, 2 cm de largura - caixa 
12 unidades 

00090 Fantasias de flores 
conjunto c/06 

Un 20 Conjunto confeccionado em espuma 
revestida por tecido pluminha em cores 
vivas e acessórios, contendo 06 fantasias: 
amor-perfeito, cravo, girassol, margarida, 
rosa e violeta. 

00091 FANTASIAS DE 
INSETOS 
CONJUNTO COM 
06 

Conjunt
o 

20 Conjunto confeccionado em espuma 
revestida por tecido pluminha em cores 
vivas e acessórios, contendo 06 fantasias: 
joaninha, borboleta, grilo, cigarra, formiga e 
abelha. Acondicionado em embalagem 
plástica. 

00092 Fantoche dentário 
kit com 05 

KIT 20 Contém 5 Fantoches Coloridos. 
Confeccionado em tecido. Os Personagens: 
Dente Doente, Creme Dental, Dentista, 
Escova De Dente. Ideal para ensinamentos 
de cuidados com os dentes. 
Medindo Altura 24x34x4,5cm. 

00093 Fantoches - 
Inclusão Social  7 
Personagens 

KIT 20 Fantoches de feltro inclusão social 
confeccionado em tecido, contendo 07 
personagens (chapeuzinho vermelho, 
branca de neve, os três porquinhos, frutas, 
legumes) medindo Medidas da embalagem: 
34 x 24 x 4,5 cm de altura cada. 

00094 FANTOCHES 
FAMÍLIA NEGRA - 
Conjunto 
confeccionado em 

Un 4 FANTOCHES FAMÍLIA NEGRA - Conjunto 
confeccionado em tecido estampado, 
espuma e pluminha, com boca articulada, 
contendo 06 fantoches. 
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tecido estampado, 
espuma e 
pluminha, com 
boca ar 

00095 Fantoches Folclore 
Brasileiro Kit com 7 
Personagens 

Un 15 07 personagens, sendo 6 personagens em 
feltro colado e 1 personagem com feltro 
costurado em EVA 

00096 FANTOCHES 
FRUTAS - KIT 
COMPOSTO POR 
7 PERSONAGENS 
EM FELTRO 
COLADO E COM 
DETALHES EM 
E.V.A. COLORIDO 

Un 4 FANTOCHES FRUTAS - KIT COMPOSTO 
POR 7 PERSONAGENS EM FELTRO 
COLADO E COM DETALHES EM E.V.A. 
COLORIDO 

00097 Fantoches 
Legumes coloridos 
com 7 personagens 

Un 15 7 personagens confeccionados em feltro 
colado e detalhes em E.V.A. Medidas: 33 a 
42 cm de altura conforme personagem. 
Cores podem variar. Produto com 
certificação do INMETRO. 

00098 Fantoches Notas 
Musicais Dedoche 
7 Peças 

Un 15 Contém 07 dedoches coloridos em tecido 
Camberra com as notas musicais: Dó, Ré, 
Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada dedoche mede 
5x8cm. Produto certificado pelo INMETRO, 
CE-BRI 0093429 

00099 FITA ADESIVA  
TRANSPARENTE 
DE DIMENSÕES 
DE 45MM X 30M 

Un 300 FITA ADESIVA  TRANSPARENTE DE 
DIMENSÕES DE 45MM X 30M 

00100 Fita Adesiva 
celofone 3m 

Un 150 3m durex com 12 mm x 30 m 

00101 FITA CREPE PARA 
USO GERAL 18x50 

Un 100 FITA CREPE PARA USO GERAL 18x50 

00102 fita de Cetim fina 
(cores variadas) 

Pct 100 Fita de cetim 100% Poliéster,15mm, 
10Metros 

00103 Fita Para 
Impressora Epson 
ERC 09 TP - 
082HD 
4mmX0,208m - CX 
Com 5 Unidades 

Un 24 Fita Para Impressora Epson ERC 09 TP - 
082HD 4mmX0,208m - CX Com 5 Unidades 

00104 Fita para 
impressora epson 
lx-300+ 

Un 30 Fita para impressora epson lx-300+ 

00105 Fitilho.  Un 50 Cores Variadas 

00106 Folha de isopor 5 
cm espessura 

Un 100 de isopor 5 cm espessura 

00107 FOLHA DE 
ISOPOR  

Un 400 Nº20 

00108 Folha em EVA com 
gliter 
600x400x2mm 

Un 1.000 Folha em EVA com gliter 

00109 FOLHA ISOPOR  Un 150 Nº10 

00110 Gangorra 
Dinossauro 

Un 50 Comprimento: 154 cm 
Largura: 41,5 cm 
Altura: 59 cm 
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 Gangorra temática para três crianças; Base 
curva, que garante um balanço suave e 
uniforme; Laterais com apoio para os pés 
com formato antiderrapante; Assento com 
apoio para as costas. - 

00111 Giz Branco CX 20 Giz Branco caixa com 40 caixinhas de 64 
unidades 

00112 Giz Colorido CX 10 Colorido, caixa com 40 caixinhas de 64 
unidades cada. 

00113 GIZ DE CERA 
GRANDE CAIXA 
COM 12 
UNIDADES 

CX 700 GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES 

00114 Grampeador 26/6 Un 80 Grampeador 26/6 para 20 folhas. 

00115 Grampeador  Un 10 grande 23/10 

00116 Grampo 26/6 CX 500 Grampo 26/6 caixa com 5000 unidades. 

00117 GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR 
23/10 

CX 40 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 
ARAME DE AÇO GALVANIZADO 
REFERÊNCIA 23/10. EMBALAGEM 
CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, 
QUANTIDADE. CAIXA COM 5.000 
UNIDADES. 

00118 Jogo "Xadrez e  Un 6 Jogo "Xadrez e Damas" com peças em 
plástico para crianças a partir de 3 anos, 
contendo: 1 jogo de peças de xadrez, 1 jogo 
de peças de damas, 1 regra básica e 1 
tabuleiro em plástico. 

00119 JOGO DE 
COMBINAÇÃO 

Un 50 JOGO DE COMBINAÇÃO 

00120 Jogo de empilhar a 
casa de Mickey 
Mouse 

Un 6 Jogo de empilhar a casa de Mickey Mouse 

00121 jogo de memoria 24 
Peças 

Un 50 ogo de memoria 24 Peças 

00122 Jogo monta fácil 
150 peças 

Un 50 Jogo monta fácil 150 peças em plástico 
resistente, atóxico. 

00123 Jogo viso-motor - 
Sub-categoria 
Percepção: Material 
MDF, jogo 
composto de 1 
caixa em MDF 6 
mm, régua 

Un 16 Jogo viso-motor - Sub-categoria Percepção: 
Material MDF, jogo composto de 1 caixa em 
MDF 6 mm, réguas em MDF 3 mm, tampa 
com 10 casas orificio, 3 réguas com 6 
atividades, 50 fichas (cartas) todas em MDF 
3 mm. Dimensões da embalagem 11 x 40 x 
7 cm. Trabalha cores, palavras, expressões 
faciais, posições corporais, quantidades e 
números. 

00124 Kit Crescimento Un 2 Kit Crescimento contendo 1 régua-cartaz em 
poliestireno medindo 80 x 40 cm, 08 placas 
explicativas sobre o crescimento e o peso 
da criança em PVC medindo 15 x 21 cm, e 
uma  sacola transporte 

00125 KIT DE PINCEL 
QUADRO 
BRANCO C/4 
CANETAS (AZ/2 
PRET/VERM) 

KIT 20 KIT DE PINCEL QUADRO BRANCO C/4 
CANETAS (AZ/2 PRET/VERM) 

00126 Kit Trânsito CX 10 Kit Com 14 Placas De Sinalização Com As 
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Educativo Mdf 45 
Pçs 

Regras Do Trânsito E 1 Semáforo. 
Pedestais Com Altura De 100cm, Base De 
10x15cm E Placas De 3x7cm. Para O 
Aprendizado Das Leis De Transito Inmetro, 
Ce-Bri 009349 Kit Com 14 Placas E Um 
Semáforo, Todos Em Mdf, Com 3 X 6cm 
Cada E 15 Pedestais De 80cm De Altura, 
Em Madeira. Placas: Proibido Bicicleta, 
Indicação De Lombada, Curva Acentuada À 
Direita, Curva Acentuada À Esquerda, Pare, 
Retorno, Hospital, Indicação De Lugar: 
Centro/Hospital, Preferencial, Obedeça A 
Sinalização, Permitido Até 80 Km/H, 
Pedestre Aguarde O Sinal Verde, Travessia 
De Pedestres, Semáforo. Estimula O 
Aprendizado Da Sinalização De Trânsito. 
Recomendado Para Crianças A Partir De 6 
Anos. Embalado Em Caixa Master. 

00127 Lã Fio Para Tricô  
novelo 100g brilho 
acetinado 

Un 1.000 Lã Fio Para Tricô, Cores variadas e Fio 
encorpado  
Composição: 100% Acrílico. 

00128 Lápis de cera 
estaca na cor preta 

Un 10 Lápis de cera estaca na cor preta 

00129 Lápis de cor CX 250 Grande caixa com 12 unidades 

00130 LAPIS DE COR 
PEQUENO 

Un 100 Dimensões (A x L x P): 32,00cm x 34,00cm 
x 1,00cm 

00131 Lápis preto número 
2 

CX 50 Lápis preto número 2 

00132 Livro 
ALFABETIZAÇÃO 
COM AS 
BOQUINHAS - 
Manual do 
Educador 

Un 12 Livro ALFABETIZAÇÃO COM AS 
BOQUINHAS - Manual do Educador 
Livro teórico prático com a explicação 
detalhada da aplicação da metodologia 
Boquinhas para alfabetizar a partir de 5 - 6 
anos. Acompanha CD. 

00133 LIVRO ATA C/100 Un 150 Características do Produto  
Sem margem  
Capa dura (preto e cinza)  
 
Embalagem  
Contém 1unidade com 100 folhas.  
 
Dimensões  
210x300 

00134 LIVRO DE 
MATRICULA 
INICIAL 

Un 50 Livro de matricula inicial, formato vertical, 
folhas numeradas de 0 a 50,capa preta 
cartonada. 

00135 Livro de ponto 100 
Folhas 

Un 200 Livro de ponto 100 Folhas Formato 
218mmx319mm 

00136 LIVRO DE PONTO 
ESCOLAR 

Un 200 papel off-cet, folhas numeradas 
tipofraficamente de 01 a 100 

00137 LIVRO DE 
RESULTADO 
FINAL 

Un 20 LIVRO DE RESULTADO FINAL 

00138 Macro Modelo 
Escovação 
Clássico com 

Un 6 Macro Modelo Escovação Clássico com 
arcada superior, arcada inferior e articulador 
metálico flexível, que permite posicionar na 
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arcada superior, 
arcada inferior e 
articulador metálico 
flexível 

oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III 
e mordida cruzada. 
Ideal para treinamento de escovação 
dentária e uso de fio dental. Medidas: 
8x8x10 cm. 
Macromodelo Evolução da Doença 
Periodontal vem com 3 modelos 
demonstrando a Gengiva Hígida, Gengivite 
e Periodontite - Medidas: 08 x 11 x 08 cm. 

00139 Mapa do corpo 
humano 66 peças 

Un 15 1 base de 40x35cm e 66 peças coloridas e 
estampadas, sendo 3 placas de 17x33,5cm 
com órgãos e sistemas, ossos e músculos, 
membros e partes e 63 peças de 4x2cm 
com nomes identificando as partes. 
Peças em M.D.F. de 3 mm. 

00140 MAQUINA 
PLASTIFICAR  

Un 2 PLM 170W/220V 

00141 MARCADOR PARA 
QUADRO 
BRANCO, COM 
PONTA MACIA 
PARA NÃO 
DANIFICAR O 
QUADRO, COM 
TINTA ESPECIAL 
QUE APA 

Un 30 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 
COM PONTA MACIA PARA NÃO 
DANIFICAR O QUADRO, COM TINTA 
ESPECIAL QUE APAGA FACILMENTE, 
PONTA EM ACRÍLICO DE 4mm, NÃO 
RECARREGÁVEL, COR 
AZUL,Preto,Verde,Vermelha. CAIXA COM 
12 UNIDADES. 

00142 MARCADOR PARA 
RETRO 
PROJETOR, TINTA 
PERMANENTE, 
PONTA MÉDIA 2.0 
mm, NA COR 
AZUL, CAIXA COM 
12 UNIDADE 

Un 25 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR, 
TINTA PERMANENTE, PONTA MÉDIA 2.0 
mm, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 
UNIDADES 

00143 MÁSCARA DE 
PALHAÇO PAPEL 

Un 500 pct com 5 unidades variedades. 

00144 MASSA DE 
MODELAR 

CX 100 MASSA DE MODELAR CAIXA C/12 
UNIDADES 

00145 Mini álbum seriado 
conversando 

Un 3 Mini álbum seriado conversando sobre a 
Dengue composto por 6 lâminas de PVC 
coloridas medindo 39x50 cm cada, 
ajustadas em um expositor métálico branco 
medindo 40x60cm 

00146 MOCHILA  
ESCOLAR DE 
COSTA 

Un 50 Recomendada: Juvenil 
Masculino e Feminino 
Composição/Material: Poliéster 
Dimensões aprox. do produto (AxLxP): 
12x32x42 cm 
 Material resistente 
- Amplo compartimento com fechamento em 
zíper 
- Puxadores personalizados 
- Alças resistentes e acolchoadas 

00147 Numerais com 
Pinos Coloridos 
Madeira 55 Peças 

Un 15 Contém 55 peças, sendo 10 números com 
11cm de altura e 45 pinos coloridos para 
encaixar nos números. Cada número possui 
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a quantidade de furos e pinos que 
representa. 

00148 Olho Móvel para 
Artesanato nº 7 

Pct 100 Contém: 50 Pares 

00149 Organizador 
plástico de mesa 

Un 50 Resinas Termoplásticas e Corantes 
Orgânicos. 
Cor 
Preto 
Dimensões aproximadas do produto (cm) - 
AxLxP 
11,5x16x16cm 
Peso líq. aproximado do produto (kg) 
405g 
Garantia do Fornecedor 
Contra defeitos de fabricação 

00150 Painel Educativo Un 30 Painel Educativo - Alimentação Saudável 
Painel metálico imantado, medindo 
1,20x1,10 m com 32 figuras imantadas 
sobre Alimentação Saudável 

00151 Palhaço Bocão 
Madeira 04 Peças 

Un 15 Contém duas bases de madeira, uma chapa 
de MDF, medindo 40 x 60cm, com um furo 
no centro e uma bolinha de borracha. 

00152 Palito de Picolé Pct 200 Palito de Picolé Pacote 50 Unidades 

00153 Pandeiro 
Pandeirinho Infantil 
Plástico 16 Cm 

Un 500 Pandeirinho 
Material: Plástico Atóxico 
Medidas aproximadas: 16cm 

00154 Papel  EVA 
Estampado 

Un 500 papel de EVA  
Tam. 40cm X 60cm 

00155 PAPEL (TIPO 
CONTACT) 
COLORIDO, 
LAMINADO DE 
PVC AUTO-
ADESIVO,PROTE
GIDO NO VERSO 
POR PAPEL 
SILICONADO, 

Un 3 PAPEL (TIPO CONTACT) COLORIDO, 
LAMINADO DE PVC AUTO-
ADESIVO,PROTEGIDO NO VERSO POR 
PAPEL SILICONADO, ROLO COM 25 M X 
0,45 

00156 PAPEL (TIPO 
CONTACT) 
TRANSPARENTE, 
LAMINADO DE 
PVC AUTO-
ADESIVO,PROTE
GIDO NO VERSO 
POR PAPEL 
SILICON 

Un 6 PAPEL (TIPO CONTACT) 
TRANSPARENTE, LAMINADO DE PVC 
AUTO-ADESIVO,PROTEGIDO NO VERSO 
POR PAPEL SILICONADO, ROLO COM 25 
M X 0,45 

00157 Papel 
camurça,material: 
celulose vegetal, 
gramatura: 60 g/m², 
comprimento: 60 
cm, largura: 40 
cm.Cor 

Pct 50 Papel camurça,material: celulose vegetal, 
gramatura: 60 g/m², comprimento: 60 cm, 
largura: 40 cm.Cores variadas 

00158 PAPEL CARBONO 
CAIXA C/100 
UNID.  PRETO 

CX 20 PAPEL CARBONO CAIXA C/100 UNID.  
PRETO 
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00159 Papel carbono na 
cor azul. 

Pct 20 A4 21x27 pacote com 100 folhas 

00160 PAPEL CARTÃO 
CORES 
SORTIDAS PCT 
COM 100 

Pct 50 CORES SORTIDAS PCT COM 100 

00161 PAPEL CELOFANE 
85X100CM PCT 50 
FOLHAS 

Pct 20 Contém 50 unidades  
Cores variadas 

00162 Papel Chamex 
Colorido 

 50 Gramatura: 75g/m². 
 
• Formatos: A4 (210 x 297 mm). 
 
• Folhas/resma: 500fl 
Papel Chamex Colorido 

00163 Papel Color Set 
120Gr A4 

Pct 500 24 Folhas Cores variadas 

00164 PAPEL CREPOM 
CORES VARIADAS 
CX C/ 20 UNI 

CX 150 CORES VARIADAS CX C/ 20 UNI. 

00165 Papel de presente 
com 100 un 50 x 60 

Un 100 Papel de presente com 100 un 
Papel de presente com 100 un 
Papel para embrulhar presentes 
Feito em couchet 
 
 
Dimensões 
50 x 60 
 
 
Embalagem 
Contém 3 rolos com 1 folha 

00166 Papel EVA Pct 600 Emborrachado fino cores variadas pacote 
com 10 unidades 

00167 PAPEL EVA 
EMBORRACHADO
. GROSSO VARIAS 
CORES 

Un 700 EMBORRACHADO. GROSSO VARIAS 
CORES 

00168 Papel Fotográfico 
10x15cm 260g - 20 
Folhas 

Pct 100 Possui um acabamento glossy (brilho), para 
aqueles clientes que não abrem mão do 
bom e velho brilho, este papel é ideal para 
ocasiões especiais e registros tradicionais. 

00169 Papel laminado Pct 150 Papel laminado impresso com cores vivas e 
de brilho intenso proporcionando excelente 
aspecto visual.  
Ideal para recortes e trabalhos manuais, 
encapar objetos, enfeites para festas 
infantis, etc...  
 
 
Embalagem  
Caixa com 12 pacotes contendo 40 
unidades  
 
 
Dimensões  
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45x59cm 

00170 Papel manilha 
(pardo) 

Pct 100 Pacote com 100 unidades 

00171 Papel manilha  Pct 30 branco pacote c. 100 unidades 

00172 PAPEL MICRO-
ONDULADO 50X80 
PCT 10 UND, 
CORES DIVERSAS 

Pct 50 PAPEL MICRO-ONDULADO 50X80 PCT 10 
UND, CORES DIVERSAS 

00173 PAPEL SEDA 
CORES VARIADAS 
PCT C/ 100 UNI 

Pct 50 PAPEL SEDA CORES VARIADAS PCT C/ 
100 UNI 

00174 Papel sulfite CX 250 75g alcalino 210 x 297 chamex multi A4 
ipaper pacote 500 follhas 

00175 Papel Sulfite 
Reciclado 

CX 50 TAM A4 75g alcalino 210 x 297 chamex 
multi A4 ipaper pacote 500 follhas 

00176 Papel térmico para 
fax. 

Un 20 Papel térmico para fax. 

00177 papel verge com 50 
um 

Pct 30 Papel verge com 50 un, Formato 
A4,210x297 CORES VARIADAS 

00178 Pasta A/Z Un 120 Formato oficio, Lombada larga com 
Mecanismo niquelado. Dimernsões  L:285x 
A:75x C:345mm, com visorde oficio. 

00179 Pasta cartão com 
aba elástica 

Pct 10 cores variadas tamanho oficio pacote com 
10 unidades 
cores variadas tamanho oficio pacote com 
10 unidades 
Descrição do Produto: 
Informações: Pasta Aba Elástica cartão 
Duplex 250gr ofício C/ilhós Clipcolor azul. 
 
Modelo de Pasta: Pasta Aba Elástico 
Tamanho: Tam Oficio 
Tipo de Pasta: Cartão 

00180 PASTA 
CATÁLAGO 

Un 25 EM POLI-CLORETO-DE-VILA, COM 
BOLOS PLASTICOS PARA 
IDENTIFICAÇOES, COM 4 COLCHETES 
PARA PLASTICOS COM 4 FUROS, 100 
ENVELOPES PLASTICOS(FINOS). 
TAMANHO 245X335MM 

00181 PASTA 
CATÁLOGO 
PLÁSTICA EM 
POLI-CLORETO-
DE-VINILA, COM 
BOLSOS 
PLÁSTICOS PARA 
IDENTIF 

Un 30 PASTA CATÁLOGO PLÁSTICA EM POLI-
CLORETO-DE-VINILA, COM BOLSOS 
PLÁSTICOS PARA IDENTIFICAÇÕES, 
COM 4 COLCHETES PARA PLÁSTICOS 
COM 4 FUROS, 200 ENVELOPES 
PLÁSTICOS(FINOS), TAMANHO 
245X335MM/UNIDADE. 

00182 PASTA 
CLASSIFICADOR 
CARTÃO DUPLO, 
GRAMPO EM 
LÁSTICO, 
FORMATO 
350mmX 230mm 

Un 1.800 PASTA CLASSIFICADOR CARTÃO 
DUPLO, GRAMPO EM LÁSTICO, 
FORMATO 350mmX 230mm 

00183 PASTA COM 
ELASTICO 

Un 100  
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00184 PASTA PLÁSTICO 
C/ ELASTICO 

Pct 50 CORES VARIADAS PACOTE COM 10 
UNIDADES 
CORES VARIADAS PACOTE COM 10 
UNIDADES 
Pasta com aba elástico  
100% reciclável  
Resistente  
Formato ofício  
 
 
Dimensões 
235 x 350 

00185 PASTA 
SANFONADA 
MEDIA, A4, 12 
DIVISÕES 

Un 30 PASTA SANFONADA MEDIA, A4, 12 
DIVISÕES PLASTICO EM 
POLIOPROPILENO(pp) TEXTURIZADO, 
ESPESSURA DE 0,60mm 

00186 Pastas suspensas CX 20 Ideal para organizar papéis e documentos 
em seu escritório.  
Feita em cartão mamrmoDello  
4 ponteiras plásticas  
1visor e 1 etiqueta 
 
 
Embalagem 
Contém 25 unidades  
 
 
Dimensões 
361 x 240mm 

00187 Pen Drive 16GB BS 50 16GB de memória para transportar imagens, 
músicas, planilhas ou qualquer outro tipo de 
arquivo para onde quiser. 

00188 Pen Drive 8GB Un 50 8GB de memória para transportar imagens, 
músicas, planilhas ou qualquer outro tipo de 
arquivo para onde quiser. 

00189 Pendrive  4 GB Un 50 4 GB de memória para transportar imagens, 
músicas, planilhas ou qualquer outro tipo de 
arquivo para onde quiser. 

00190 Percevejo latonado 
caixa com 100 
unidades 

Un 30 para fixação de papeis ou mapas 

00191 Perfurador de papel Un 50 com capacidade de perfuração de mais de 
25 folhas, 2 furos com diametro de 6mm. 

00192 PINCEL 
ANATÔMICO 
CORES VARIADAS 

Un 150 PINCEL ANTÔMICO CORES VARIADAS 
AZUL, VERMELHO, VERDE, PRETO 

00193 Pincel Para Quadro 
Branco 

CX 80 Pincel Para Quadro Branco caixa com 06 
unidades. Cores vermelho, verde, azul e 
preto. 
Pincel Para Quadro Branco caixa com 06 
unidades. Cores vermelho, verde, azul e 
preto. 
Especial Para Quadro Branco 
Pincel Para Quadro Branco caixa com 06 
unidades. Cores vermelho, verde, azul e 
preto. 
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Especial Para Quadro Branco 
 
Ponta Macia Que Não Danifica o Quadro 
 
Apaga Facilmente 
 
Ponta de Acrílico de 4.0 mm 
 
Espessura da Escrita 2.0 mm 
 
Tinta Especial 
 
Não Recarregável 
 
 
 
Ponta Macia Que Não Danifica o Quadro 
 
Apaga Facilmente 
 
Ponta de Acrílico de 4.0 mm 
 
Espessura da Escrita 2.0 mm 
 
Tinta Especial 

00194 Pisca-pisca 
mangueira led 10 
mts 

Un 50 mangueira led 10 mts 

00195 Pisca-pisca 
mangueira led 100 
mts 

Un 50 mangueira led 100 mts 

00196 PISTOLA GRANDE 
de colar 

Un 150 PISTOLA GRANDE de colar 

00197 Pistola pequena de 
colar 

Un 100 Pistola pequena de colar 

00198 Plástico para pasta 
catálogo 

CX 100 Tamanho: 33cm x 24cm 

00199 PLÁSTICOS PARA 
IDENTIFICAÇÕES, 
COM 4 
COLCHETES 
PARA PLÁSTICOS 
COM 4 FUROS, 
100 ENVELOPES 
PLÁSTICOS(F 

Un 15 PLÁSTICOS PARA IDENTIFICAÇÕES, 
COM 4 COLCHETES PARA PLÁSTICOS 
COM 4 FUROS, 100 ENVELOPES 
PLÁSTICOS(FINOS), TAMANHO 
245X335MM/UNIDADE. 

00200 Porta lápis, chips e 
lembrete acrílico 
fumé 

Un 30 chips e lembrete acrílico fumé 

00201 PRANCHETA 
OFICIO 

Un 30 EM DURATEX 33X23 CM COM 
PRENDEDOR METALICO 

00202 Produto em EVA 
colorido e lavável 
com 26 peças de 
A,Z. 

Pct 3 Produto em EVA colorido e lavável com 26 
peças de A,Z. 

00203 QUADRO 
BRANCO 

Un 40 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO 
EM FIBRA BRANCA RESINADA, MEDIDAS 
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CONFECCIONADO 
EM FIBRA 
BRANCA 
RESINADA, 
MEDIDAS 
APROXIMADAS: 
ALTURA 120cm, 
LARGURA a 1 

APROXIMADAS: ALTURA 120cm, 
LARGURA a 150 CM. MOLDURA EM 
ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA 
APAGADOR ARREDONDADO, 
REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 
APROXIMADAMENTE 40 CM, SISTEMA  
DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER 
INSTALADO NA VERTICAL OU 
HORIZONTAL.. 

00204 QUADRO DE 
AVISO 

Un 50 Quadro em cortiço p/ fixaçao de avisos 
chapa de fibras de madeira reflorestada 
3mm, moldura em madeira natural marciça. 

00205 QUADRO NEGRO 
TAMANHO 
APROXIMADO DE 
2MX1,20M 

Un 20 TAMANHO APROXIMADO DE 2MX1,20M 

00206 Quebra cabeça 
puzzle composto de 
60 pçs. 

Un 3 puzzle composto de 60 pçs. 

00207 Quebra cabeça 
Puzzle composto 
por 30 peça 

Un 3 Quebra cabeça Puzzle composto por 30 
peças, produzido em papel cartão com 
dimensões  aproximações 18 x 26 cm. Para 
crianças a partir de 3 anos. 

00208 Régua Animada Un 15 Contém 1 placa de 26x114cm com a 
imagem de uma girafa e uma régua de 
50cm até 140cm estampada. 
É utilizada para o acompanhamento do 
crescimento da criança, estimulando a 
observação, atenção e comparação. 

00209 RÉGUA DE 30CM 
TRANSPARENTE 
PACOTE COM 25 

Pct 10 DE 30CM TRANSPARENTE PACOTE COM 
25 

00210 Seio express - 
modelo didático de 
seio para detecção 
precoce de 
patologias 
composto por um 
suporte d 

Un 2 Seio express - modelo didático de seio para 
detecção precoce de patologias composto 
por um suporte de PVC medindo 49 x 49 cm 
para treinamento adequado a realização do 
auto-exame de mama, onde se reproduz no 
modelo anatômico de seio tátil das 3 
patologias mais relevantes que são 
fibroadenoma, mastopatia, fibrocística e 
câncer, sendo 1 quadrante é representado 
pleo seio normal. A medida de seio de 
silicone é de 20 x 16 x5 cm. Este seio 
permite o treinamento com características 
reais. O SEIO EXPRESS compreende placa 
plástica frontal retangular portátil (49 x 49 
cm), conjunto de mini-placas em forma de 
seio e, corte sagital contendo aspecto 
histológico do seio hígido, carcinoma, 
mastopatia e fibro adenoma. O verso 
contém informação com guia para auto-
exame da mama. Acompanha diagramas 
explicativo sobre o fluxograma de conduta 
de nódulos mamárias benignos palpáveis e 
não-palpáveis. 

00211 Tapete infantil Un 3 Tapete infantil espessura de 5 mm, 
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espessura de 5 mm decorativo, lavável, alfanumérico 9 placas 
montado 89 c 

00212 Tapete montado 
contendo 25 peças 

Un 20 Sendo 09 peças de 30x30cm coloridas e 
estampadas com imagens de animais e  
escrita dos sons que cada um emite e 16 
peças brancas que unem as peças maiores 
( Estampas e sons de cachorro, porco, 
abelha, gato, vaca, leão, coruja. 

00213 Teatro de fantoches 
- Teatro 3 x 1 
confeccionado 
M.D.F., usinado, 
composto por 27 
peças de M.D.F. e 

Un 2 Teatro de fantoches - Teatro 3 x 1 
confeccionado M.D.F., usinado, composto 
por 27 peças de M.D.F. e madeira. 
2 pares de cortinas grandes de T.N.T. e 1 
par de cortinas pequenas de T.N.T. Teatro 
para fantoches: 8 peças de M.D.F, sendo 1 
bandô com 2 janelas para dedoches com 
cortininhas de T.N.T., pintado com fundo 
branco ultravioleta atóxico,e serigrafado em 
policromia ultravioleta atóxica, com 
ilustração do dia e da noite e de um relógio 
ao centro com 2 ponteiros em E.V.A. presos 
por um parafuso de plástico). 
Teatro para fantoches: 11 peças de M.D.F., 
1 par de cortinas grande de T.N.T. e 2 
chapas uma pintada com fundo branco 
ultravioleta atóxico e serigrafia em 
policromia ultravioleta atóxica. Outra, 
pintada com fundo branco ultravioleta 
atóxico e serigrafia ultravioleta atóxica preta. 
Tamanho do "teatrão" 3 X 1 montado: 100 x 
205 x 47 cm. 

00214 Teatro de fantoches 
portátil que contém 
6 personágens 

Un 2 Teatro de fantoches portátil que contém 6 
personágens: Fadinha cor de rosa com 
creme e escova dental, menino com chapéu 
de palha e escova dental, negro sábio com 
matraca, palhaço com escova dental, Emilia 
com fio dental, dente sorridente, e livro texto 
com 5 peças sobre Saúde Bucal, palco 
portátil medindo 100 x 60 cm com apoio 
para ser utilizado sobre uma mesa e uma 
bolsa medindo 63 x 103 cm para transporte 
do palco e dos personagens. 

00215 Teatro de Tecido 
de feltro 84x160cm 

Un 15 Com cortina de tecido e alças para pendurar 

00216 Tesoura de inox 
grande 

Un 50 de inox grande 

00217 TESOURA 
ESCOLAR SEM 
PONTA 

Un 1.000 Especificações 
Ponta arredondada  
Lâminas em aço inox  
Com escala de 5cm impressa  
Cabo de reino termoplástica anatômico 
colorido 

00218 TESOURA 
GRANDE PARA 
PICOTAR 

Un 40 GRANDE PARA PICOTAR 

00219 TINTA CARIMBO 
40ML AZUL 

Un 50 TINTA CARIMBO 40ML AZUL BASE DE 
AGUA 
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00220 TINTA CARIMBO 
40ML PRETO 

Un 50 TINTA CARIMBO 40ML PRETO 

00221 TINTA DE TECIDO Un 150 Tintas à base de resina acrílica, não tóxicas 
e solúveis em água. Prontas para uso. São 
resistentes a lavagens e todas as cores são 
miscíveis entre si. Sua aplicação pode ser 
feita com pincel ou esponja, e têm fixação a 
frio. 
 
São tintas desenvolvidas para tecidos de 
fibras naturais de algodão, não devendo ser 
utilizadas sobre tecidos sintéticos ou 
engomados. 37ml 

00222 Tinta Facial kit com 
5 potes 

KIT 100 Tinta facial Dimensões Kit: Diâm. 3cm x Alt. 
7cm 
Conteúdo da Embalagem: 5 potes com 4g 
Prazo de validade: 12 mesea 

00223 Tinta Guache 
200ml 

CX 100 Caixa com 06 unidades, cores variadas. 

00224 Tinta para carimbo Un 60 Cor Preto,Azul. 

00225 TINTA REFIL 
PERMANENTE A 
BASE DE AGUA 
PARA 
REABASTECER 
PINCEL 
ATOMICO,37 ml, 

Un 50 TINTA REFIL PERMANENTE A BASE DE 
AGUA PARA REABASTECER PINCEL 
ATOMICO,37 ml, NA COR AZUL, 
Preto,Vermelho,Verde. 

00226 TNT CORES 
VARIADAS 

MT 2.000 DIMENSÕES:  
1,40 mts de largura 
1,0 mt comprimento 
Gramatura 45,br 

00227 Torre Baby 
Educativa Espuma 
E Tecido 05 Peças 

Un 15 São 5 peças de espuma, no formato de 
quadrados e revestidas de tecido com 
imagem dos números, vogais e de partes de 
animais. Em uma lateral da torre é possível 
formar os números de 1 a 5, na outra lateral 
as vogais e nas duas laterais restantes a 
imagem de um dinossauro e de uma girafa. 
A brincadeira estimula a concentração, a 
formação de imagem e apresenta os 
números e vogais para os bebês. 

00228 Grampo Trilho para 
pastas 

CX 20 Em aço 80mm c/ 50 unidades. 
Capacidade para prender 300 folhas de 
papel 75g/ M². 
Diâmetro do furo:5 mm 
Distância da furação:8 cm 
composta da Haste:5 cm 

 

 Está disponibilizado o arquivo para salvar a proposta no cd ou pen drive, 
caso a licitante deseje fazer. 

 
 
Observação: 
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1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
  
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a 
rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis. 
 
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no 
almoxarifado da Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG, situada na Praça 
Cônego Maurício, nº. 96, Centro, Matias Cardoso/MG. Após a solicitação, o licitante 
terá o prazo de 07 (Sete) dias úteis para efetivar a entrega. 
 
Prazo de Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias após a entrega dos produtos, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor 
requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e 
FGTS. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas  
02.02.01.04.122.2001.2201.3.3.90.30.00. 
02.03.01.04.123.3001.2301.3.3.90.30.00. 
02.04.01.04.122.4001.2401.3.3.90.30.00. 
02.04.01.20.606.4004.2404.3.3.90.30.00. 
02.05.01.04.122.5001.2501.3.3.90.30.00. 
02.06.01.12.122.6001.2601.3.3.90.30.00. 
02.06.01.12.361.6008.2602.3.3.90.30.00. 
02.06.01.12.365.6004.2605.3.3.90.30.00. 
02.07.01.13.392.7002.2702.3.3.90.30.00. 
02.08.01.10.122.8001.2801.3.3.90.30.00. 
02.08.02.10.301.8002.2802.3.3.90.30.00. 
02.08.02.10.302.8003.2803.3.3.90.30.00. 
02.08.02.10.304.8005.2805.3.3.90.30.00. 
 
 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretarias da Prefeitura Municipal de Matias 
Cardoso/MG. 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2017 
PREGÃO Nº ___/2017. 
PROCESSO Nº ____/2017. 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2017, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal de Matias Cardoso/MG, situada na Avenida Hudson Charles, nº. 
2, Alto Bonito, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Edmarcio Moura 
Leal, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 por deliberação do 
pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 
028/2017. RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos 
anexos desta ata,  beneficiário ____________________________________, 
localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na 
cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 
_________________________, neste ato representado por 
___________________________________, conforme quadro abaixo: 
 
 

LOTE 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
DO ITEM 

 
QUANTIDADE/ VALOR 

Órgão gerenciador Total a ser 
registrada e 
limite por 
adesão 

Limite 
decorrente 
de adesões 

       

    
 
 
 
 
 
 

         

 
01 - DO OBJETO: 
Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em 
que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o 
prazo para entrega. 
 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir 
da sua assinatura. 
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. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses 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 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do 
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 
04 - DO PREÇO 
I - Os preços 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. 018/2017. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão nº018/2017, que 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 018/2017 pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos 
anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de cinco dias da data da 
convocação por parte do Município. 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de 
Fornecimento. 
 
06 - DO PAGAMENTO 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 
30 (Trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula:  
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I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela em atraso.  

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto 
apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco 
dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade 
requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, 
devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 
ata. 
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo 
de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 
 
08 - DAS PENALIDADES 
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 ordens de 
fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá 
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implicar na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento 
de empenhamento de recursos. 
III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, a Administração poderá aplicar, às detentoras da presente Ata, a 
penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em 
qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra 
irregularidade. 
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. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da 
presente Ata, 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 indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 018/2017, 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 à espécie. 
 
10 - 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. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem 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; 
G - 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; 
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*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. 
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. 
A - 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. 
 
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pelo Secretario requisitante. 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 018/2017 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supra-numerado. 
13.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de  Manga/MG para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, 
Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de Direito. 
 
 

 
Matias Cardoso/MG, xxxxx de xxxxx de 2017. 

 
 
 

_________________________________ 
Prefeito Municipal de Matias Cardoso/MG 
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ANEXO V AO PROCESSO Nº 028/2017 MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL 018/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA 
LEI Nº 10.520/2002 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________________,CNPJ__________________

___________ , sediada ________________________________________________ 

, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 

nº  018/2017 DECLARA expressamente que : 

 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

 
 
_______________________ , ______ de ___________ de 2017. 
 
 
______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO 

ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 

 
 

ANEXO VI AO PROCESSO Nº 028/2017 MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL 014/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

 

Data e local 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII AO PROCESSO Nº 028/2017 MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL N° 018/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 


