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EDITAL Nº 008/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2019 
TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
 
O Prefeito do Município de Novo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET torna público que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a 

Aquisição de MATERIAL ESCOLAR, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação. 
  
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 
5.450/2005, Lei Federal nº. 10.097 de 19 de dezembro de 2000, Decreto Federal nº 5.598 de 1º de 
dezembro de 2005, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº 
5.894 de 11 de julho de 2016, Lei Municipal nº 3422 de 06 de abril de 2011, Decreto Municipal 
5623 de 18 de dezembro de 2014, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as 
alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014. e demais 
condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 
 
Esta licitação atende à Requisição de Aquisição datado de 28 de dezembro de 2018, proveniente 
da Secretaria Municipal de Educação, autora e responsável pelo descritivo dos itens ora licitados, 
pelo Termo de Referência e Cotação de Preços, através do SR. PAULO CESAR MAGRI – 
Secretário Municipal de Educação, conforme assinaturas constantes na mencionada Requisição de 
Contratação, Termo de Referência e Planilha de Preços, integrantes do presente processo 
licitatório. 
 
RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08h00. 
 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08h00. 
 
ABERTURA E EXAME DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 DAS 08h01 ÀS 14h00. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14h01. 
 
TEMPO DE DISPUTA: 05 MINUTOS. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

 e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 Fax: (17) 3543-9015 

 Fone: (17) 3543-9028 
 
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico 
http:/www.bbmnetlicitacoes.com.br, “acesso no link - licitações”. 
 
1 – OBJETO: 

1.1. - Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E 
INFANTIL, para Rede Municipal de Educação de Novo Horizonte – SP, conforme descrito no 

Termo de Referência Anexo I. 
 
1.2. O valor orçado pela Prefeitura de Novo Horizonte encontra-se com vista franqueada aos 
interessados em participarem do certame nos autos do presente processo, ou mediante pedido 
escrito e protocolado na Divisão de Licitações. 
 
1.3. - Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 Termo de Referência - Descrição do objeto; 

ANEXO 02 Exigências para Habilitação; 

ANEXO 03 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação; 
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ANEXO 04 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa 

empregadora; 

ANEXO 05 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital; 

ANEXO 06 Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP; 

ANEXO 07 Procuração nomeando representante legal (licitante direto); 

ANEXO 08 Procuração nomeando representante legal (corretora); 

ANEXO 09 Ficha técnica descritiva. 

ANEXO 10 Minuta de Contrato 

 
2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema 
de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 

2.2. - Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias – 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Acesso Licitação Pública”. 
 

2.3. - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 com as alterações constantes da Lei 147/14 
de 07 de agosto de 2014,  atendendo o direito de prioridade para microempresa e empresa de 
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 
 

3 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 
3.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 
 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
4.1 - Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
 

4.2 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração 
constante no ANEXO 06 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do 
objeto (ANEXO 09) o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no 
desempate. (Art. 44 e 45 da LC 123/2006). 
 

4.3 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 

4.4 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
4.5 - Não poderá participar da licitação a empresa que tenham sócios em comum, estiver com 
falência decretada ou em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida 
legalmente. 
 
4.6 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente no site da Bolsa ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira 
de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento. 
 
4.7 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 
do licitante, até o limite de horário previsto no edital, e deverá ser requerido acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada ou operador direto da 
licitante, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelos dos 
ANEXOS 07 e 08. 

http://www.bbmnet.com.br/
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b) Ficha técnica descritiva com todas as especificações do objeto da licitação em 

conformidade com o ANEXO 09, sob nenhuma hipótese será admitida a substituição 
da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. “A 
empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

 
4.8 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 
entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 
 
5 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
5.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 
6 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE 
MERCADORIAS: 
6.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 4.7 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou 
pelo próprio site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br . 
 
6.2 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora 
contratada para representá-lo, ou diretamente pelo site da Bolsa, que deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
 
6.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
 
6.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 

6.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
 

6.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

 Os procedimentos para credenciamento e obtenção de chave e senha de acesso poderão 
ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento-licitantes”. 

 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão 

ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, whatsapp, chat ou e-
mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
7 - PARTICIPAÇÃO 
7.1 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
 

7.2 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante. 
 
7.3 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET  Licitações 
poderá ser esclarecida através dos canais da central de atendimento da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais 
informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 
8 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES: 
8.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 
proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
 
8.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
8.3 – O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que 
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item. 
 
8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
 
8.5 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados 
ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 
 
8.6 - ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de 
lances não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item/lote alegando 
como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a 
sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido 
de desclassificação do licitante aduzindo em defesa, causas, razões ou circunstâncias que 
visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante. 
 
8.7 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o 
retardamento da execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos conforme regra o artigo 7º da lei 10.520/2002. 
 
8.8 - Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 8.7 os fatos decorrentes de “caso 
fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantida a defesa prévia. 
 
8.9 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
 
8.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados. 
 
8.11 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail 
divulgando data e hora da reabertura da sessão. 
 
8.12 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
8.13 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
 
8.14 - Os documentos relativos à habilitação da empresa vencedora, solicitados no Anexo 02, 03 e 
04 deste Edital, (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 
06), da empresa vencedora, deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 02 (duas) horas, 
contados do Encerramento da sessão pública virtual, por fax (0**17) 3543-9015 ou e-mail: 
cadastro@novohorizonte.sp.gov.br e no prazo de 03 (três) dias úteis em originais ou cópias 
autenticadas, juntamente com a proposta de preços para a Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte, Divisão e Licitações, localizada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 – 
centro – Cep 14960-000. O não cumprimento no envio dos documentos por fax ou e-mail, 
acarretará a desclassificação da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas, 
passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se 
estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do item e aberto o 
prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
 

8.15 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação (via fax ou e-mail) dentro do 
prazo estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 14 deste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 
 

8.16 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 
etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 

8.17 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação. 
 

8.18. - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 
autor da proposta ou lance de menor preço. 
 

9 - PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO: 
9.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 

9.2 – Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as 

ESPECIFICAÇÕES, MARCA e MODELO e quando for o caso, informar se a empresa é 
ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e a marca dos 
produtos neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação 
suficiente para classificação da proposta; 
 

9.3 - Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessária a informação desse regime fiscal no 
campo próprio da ficha técnica (ANEXO 09), sob pena do licitante enquadrado nessa situação não 
utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei 
Complementar 123/2006. 
 

9.4 - O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01. 
 
9.5 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. 
 

mailto:cadastro@novohorizonte.sp.gov.br
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10 - PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO: 
10.1 - A Licitante vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro juntamente com documentação de 
habilitação e demais anexos, a Proposta de Preços escrita, com o valor oferecido após a 
etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de 
agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 8.16, deste Edital; 
 
10.1.1 - Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação do objeto ao 
novo valor proposto; 
 
10.2 – Na proposta escrita, deverá conter: 
 
10.2.1 - Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados; 
 
10.2.2 - O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura das propostas virtuais; 
 
10.2.3 - Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a 
sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; 
 
10.2.4 - Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 
 
10.2.5 – Indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento/contrato. 
 
10.2.6 - Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato (Anexo 10). 
 
10.3 - Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o 
MENOR PREÇO, NO REGIME DE MENOR VALOR DO ITEM. 
 
10.4 - Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
 
10.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 
 
10.6 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
10.6.1 - Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários. 
 
10.6.2 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 
perfeita identificação do produto licitado; 
 
10.6.3 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 
 
10.6.4 - Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
 
11 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
11.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, NO REGIME DE MENOR 
VALOR UNITÁRIO, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
 
11.2 - EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 
123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 
 
11.2.1 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada pelo 
sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) 
minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 
objeto do pregão; 

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 11.2.1, o sistema realizará um sorteio 
eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar 
melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes, quando 
houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
11.2.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 11.2.1, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos 
requisitos de habilitação. 
 
11.3 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
11.4 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 
 
11.5 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 8.18 deste Edital, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
 
11.6 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
11.7 - Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV- Confirmação de Venda, 
contendo as qualificações e especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado. 
 
12 – HABILITAÇÃO: 
12.1 – Conforme ANEXO 02. 
 
13 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 
13.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de 
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
 
13.2 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente; 
 
13.3 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das 
suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
 
13.4 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
 
13.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
13.6 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como a impugnação do edital, deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro e protocolado junto a Divisão de Licitações e Contratos, da Prefeitura 
Municipal de Novo Horizonte, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 – centro, Novo 
Horizonte/SP, em dias úteis, no horário das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00, ou podem 
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ser encaminhados por meio do sistema BBM, que irá receber e encaminhar à autoridade 

competente que decidirá sobre o seu recebimento, tempestividade e razões de mérito. 
 
13.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 
13.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
14.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 
termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta e 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos, uma vez constatado prejuízo 
para o atendimento a área de Educação. A recusa se configura a partir do 5° dia útil da data da 
notificação para retirada e devolução devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções 
a microempresa ou empresa de pequeno porte que, uma vez consultada, valer-se do tratamento 
privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo 
motivo deixar de contratar por não apresentar a regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 

14.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 
percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 
CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 

14.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 14.2., sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 

14.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 
etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 
impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 
4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 
cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 
de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 

14.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
 

14.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 

15 - FORMALIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 
15.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a assinatura do contrato. Para a formalização do contrato deverá apresentar 
declaração da empresa onde conste o nome completo, cargo, estado civil, número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas e número da Cédula de Identidade e endereço de residência da 
pessoa que irá assinar pela proponente vencedora no certame. 
 
15.2. A recusa injustificada do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste edital. 
 
15.3. É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o 
instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes 
remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no edital. 
 

16 – DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
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16.1 – O MATERIAL ESCOLAR deverá ser entregues em até 05 (cinco) dias uteis, contados do 
recebimento da autorização de fornecimento/assinatura do contrato, na Secretaria Municipal de 
Educação, sito a Rua Carvalho Leme nº 362, Centro, Novo Horizonte - SP. 
 

16.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as 
especificações. 
 

16.3. Definitivamente, após verificação da conformidade dos materiais e consequente aceitação. 
 

16.4. - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo 
recebimento. 
 

16.5. – Constatadas irregularidades no material entregue, o Contratante poderá: 
 

16.5.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
16.5.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia util, contados da notificação por 
escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 
 
16.5.2 - se disser respeito à diferença de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
17 – DO PAGAMENTO: 
17.1 - A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte se compromete a realizar o pagamento à 
CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, em até 30 (trinta) 
dias, contados da data do aceite da Nota Fiscal, correspondente a entrega efetivamente realizada, 
e de acordo com o Edital de Licitação. 
 
17.2 - Ocorrendo erro na apresentação de faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 
para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da 
nova fatura devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 
caso, correção sobre os valores. 
 
17.4 – Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, é indicada as seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
Ficha nº 2019/0389 
Unidade 021101 Ensino 
Funcional 12.361.0012.2031.0000 Manutenção Atividades Ensino Fundamental 
Cat. Econ. 3.3.90.32.00 Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
Código Aplicação 220 000 
Fonte Recurso 0 0112 
 
17.5 No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata 

die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 
18.2 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
18.3 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
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18.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 

18.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 

18.6 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação. 
 

18.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente. 
 

18.8 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
 

18.9 - Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada. 
 

18.10 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Novo Horizonte -SP. 
 

18.11 - O Pregoeiro atenderá aos interessados no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na 
Divisão de Licitações e Contratos para melhores esclarecimentos a respeito do presente Edital; 
 

18.12 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o presente edital, observando-se 
para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das 
propostas. 
 

18.12.1 - A pretensão referida no item anterior deverá ser formalizada por meio de requerimento 
endereçado à Autoridade subscritora do Edital, devendo ser protocolizado na Divisão de Licitações 
e Contratos, situada à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185, centro, Novo Horizonte/SP, 
podendo também ser efetuado através do e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br, ou ainda, 
através de fax n.º 0**17-3543-9015, sendo que nestes dois últimos casos, os documentos originais 
correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado no item anterior. 
 

18.13 - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 
 

18.14 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte 
dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
 

18.15 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 

18.16 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 
qualquer indenização. 

 
Novo Horizonte - SP, 01 de fevereiro de 2019. 

 
 

 

DR TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

  
 

mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Constitui o objeto desta licitação a aquisição de MATERIAL ESCOLAR para utilização na 

Secretaria Municipal de Educação com os alunos das Unidades Escolares de Novo Horizonte.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A presente licitação é justificada pela necessidade de aquisição de materiais necessários 

para reposição do estoque do Almoxarifado para atender as demandas das Unidades Escolares 

administradas pela Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte - SP, visando manter o 

pleno funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas, dando suporte às tarefas e 

ações operacionais, nas atividades desenvolvidas nos laboratórios, salas de aula, sala de 

professores, produção e pesquisa, de forma que possa assegurar a qualidade do processo ensino 

aprendizagem dos alunos. 

 

3. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES 

 

3.1.  O Contrato terá validade de 2 (dois) meses a partir da data de sua assinatura; 

3.2.  Durante a execução do contrato, a Contratada deverá observar os seguintes prazos para 

respostas a qualquer comunicação da Contratante, contados do momento do seu recebimento: 

3.2.1. Imediatamente se demandada por telefone, salvo não dispondo de imediato da 

informação demandada; 

3.2.2. 24 horas, para resposta por e-mail ou fac-símile, para o endereço de e-mail do 

servidor da Contratante que lhe for indicado. É OBRIGAÇÃO DA DETENTORA DA 

CONTRATADA, a apresentação do ENDEREÇO ELETRÔNICO VÁLIDO para fins de recebimento 

de notificações, comunicados, intimações, bem como empenhos e Autorizações de Fornecimento, 

podendo fazê-lo desde logo em sua proposta de preços na licitação; 

3.2.3.  2 (dois) dias úteis quando exigida resposta “em papel”, devidamente protocolado; 

3.3. OS PRODUTOS DEVERÃO SER TODOS NOVOS DE 1ª LINHA e possuírem certificado 

compulsório de aprovação do INMETRO conforme Portaria Nº 199, de 16 de abril de 2015, quando 

pertinente , ou outras posteriores que venha regulamentar e darem outras providencia quanto à 

matéria;  

3.3.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT conforme 

descrito no detalhamento dos produtos em anexo, quando pertinente, ou outras posteriores que 

venha regulamentar e darem outras providencia quanto à matéria; 

3.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos produtos embalados inadequadamente, sem 

referência de fabricação, de procedência duvidosa, de marca diferente da proposta, com prazo de 

validade vencida, ou que por qualquer motivo apresente defeito que venha comprometer sua 

eficácia; 

3.4.1. Não serão aceitos materiais de que não sejam 100% novos; 

3.5. Quando o material vier afixado uma marca cujo nome difere do nome do fabricante, o 

licitante deverá apresentar declaração (do fabricante), confirmando que o produto é de sua 

propriedade; 

 3.5.1. A descrição no rótulo deverá ser direcionada ao item ofertado, quando pertinentes 

ao produto: contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, 

registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, telefone SAC, 

composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização 

da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. 

Determinados pela ANVISA. 
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3.6. O vencedor deverá apresentar informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro 

documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do 

produto, quando importado, privilegiando o direito à informação no processo licitatório; 

3.7. A CONTRATADA se obriga a manter, a partir do início da vigência do contrato e durante 

toda a sua execução, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento, apresentando documentação 

revalidada se, no curso da contratação, algum documento perder a validade; 

3.8. Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os lotes, podendo a licitante 

apresentar proposta somente para o(s) lote(s) de seu interesse; 

 

4. DOS PEDIDOS E ENTREGAS 

 

4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma única, sendo a entrega efetuada em até 5 

(cinco) dias uteis após assinatura do contrato conforme quantidade descrita no cronograma em 

anexo. 

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO SITUADA NA RUA CARVALHO LEME - Nº 362 - CENTRO – NOVO HORIZONTE - 

SP, DE 2ª FEIRA À 6ª FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07H00MIN ÀS 10H30MIN E DAS 13H00MIN 

ÀS 16H30MIN. 

 

4.1.1. Entregar os materiais devidamente acompanhado com o Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica – DANFE com a descrição completa, contendo local de entrega, descrição do 

produto entregue e quantidade, bem como dados do referido PREGÃO (número do contrato); 

4.1.2. Encaminhar via e-mail (compras.educacao@novohorizonte.sp.gov.br), cópia do 

DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), Certidões de Regularidade Fiscal, Estadual 

e Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

4.1.3. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), 

fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar 

quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha 

permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato; 

4.2. Todas as despesas e responsabilidades de embalagem, seguros, transporte, descarga, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, correrão por conta da contratada; 

4.3. Recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do 

recebimento provisório, desde que comprovada à adequação do material, aos termos do Edital, da 

proposta e do Contrato e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições; 

4.4. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou defeitos no fornecimento, fica a 

FORNECEDORA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE; 

4.5. O recebimento não exclui as responsabilidades civis e penais da FORNECEDORA; 

 

5. DAS GARANTIAS 

5.2. Os produtos que não possuírem garantia estabelecida em sua especificação deverão 

possuir garantia mínima de 60 dias, contra qualquer defeito de fabricação, incluídos avarias no 

transporte até o local de entrega, contados a partir da data de entrega e aceitação do material pela 

contratada; 

5.2. Fica estabelecido que qualquer produto que apresentar defeito dentro do prazo de vigência 

de garantia ou não atender as descrições dos produtos contidas neste termo de referência, a 

contratada deverá substitui-lo num prazo máximo de 1(um) dia útil, POIS ESTA OBRIGAÇÃO É 

RESTRITA A CONTRATADA, NÃO PODENDO SER EXIGIDA DE TERCEIRO ALHEIO À 

DISPUTA, sob pena de ser considerada inadimplente, ficando sujeita a rescisão contratual, 

conforme prevê os artigos 77 a 79 da Lei 8666/93 e a aplicações das sanções previstas nos artigos 

86 e 87, da Lei em questão, salvo se for constatado que o defeito foi originado por problemas de 

armazenamento ou mau uso. 
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ITEM PRODUTOS COMPLEMENTO DO PRODUTO UNIDADE QTD. MARCA UNITARIO TOTAL 

1 
APAGADOR PARA QUADRO 

NEGRO C/ DEPOSITO 

Apagador para quadro negro, corpo em madeira, base em carpete, com porta giz, 
medindo aproximadamente 17,0 X 6,0 cm. Unidade 200 

 
  

2 APONTADOR COM COLETOR 

Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material 
termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina 
de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou 
deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união 
rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito 
em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões 
mínimas: Altura: 40 mm; Comprimento: 22 mm; Largura: 15 mm;Deverá atender ao 
estabelecido na norma ABNT NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013 e ao Selo do 
Inmetro. 

Unidade 3600 

 

  

3 
BLOCO ADESIVO AMARELO 

38MM X 51MM 

Bloco adesivo recado tamanho 38mm x 51mm auto colante, amarelo, c/ 100 fls. 
Unidade 100 

 
  

4 
BLOCO ADESIVO AMARELO 

76MM X 102MM 

Bloco adesivo recado tamanho 76 x 102 mm, auto-colante, amarelo, com 100 
folhas. Unidade 30 

 
  

5 BORRACHA BRANCA 

Borracha branca para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes, capaz de apagar 
totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do 
fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas: Comprimento: 30 mm; Largura: 
20 mm; Espessura: 6 mm; Deverá atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 
15236:2012 Versão Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro.  

Unidade 8000 

 

  

6 
CADERNO BROCHURA 1/4 - 60 

FOLHAS 

Caderno escolar grampeado, tipo vertical, 60 folhas, pautado e margeado frente e 
verso. No mínimo 22 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. 
As Linhas devem ser coincidentes em ambas as faces.Especificações: Dimensões: 
140 mm de comprimento X 200 mm de altura; Miolo: Papel offset branco, 
gramatura mínima 56 gramas por metro quadrado; Capa flexível: Cartão duplex, 
gramatura mínima 90 g/m2; Impressão capa e contra capa: 4x0 cores; Acabamento: 
verniz de máquina ou plastificação, com grampo a cavalo (minimo de 2 grampos 
acavalados na lombada e distribuídos simetricamente); Cantos conforme padrão do 
fabricante; O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto; Na quarta face 
da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: 60 folhas; Caderno 
escolar grampeado; Formato 14 cm X 20 cm; ABNT NBR 15733:2012  ; Nome do 
fabricante; Certificação FSC ou CERFLOR. 

Unidade 4000 
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7 

CADERNO BROCHURÃO – 96 
FOLHAS 

Caderno escolar grampeado, tipo vertical, 96 folhas, pautado e margeado frente e 
verso. No mínimo 31 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. 
As Linhas devem ser coincidentes em ambas as faces.Especificações: Dimensões: 
200 mm de comprimento X 275 mm de altura; Miolo: Papel offset branco, 
gramatura mínima 56 gramas por metro quadrado; Capa flexível: Cartão duplex, 
gramatura mínima 90 g/m2; Impressão capa e contra capa: 4x0 cores; Acabamento: 
verniz de máquina ou plastificação, com grampo a cavalo (minimo de 3 grampos 
acavalados na lombada e distribuídos simetricamente); Cantos conforme padrão do 
fabricante; O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto; Na quarta face 
da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: 96 folhas; Caderno 
escolar grampeado; Formato 20 cm X 27,5 cm; ABNT NBR 15733:2012  ; Nome do 
fabricante; Certificação FSC ou CERFLOR. 

Unidade 8000 

 

  

8 
CADERNO DE CALIGRAFIA 1/4 - 

96 FOLHAS 

Caderno de caligrafia brochura, ¼, com 96 fls, no formato de 14 cm de largura por 
20,2 cm de altura, miolo 63g/m² produzido a partir da composição fibrosa 100% 
reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-
consumo), com pautas. Bordas do caderno cortadas em esquadro. O miolo não deve 
ultrapassar a capa em nenhum ponto. Capa e contracapa: cartão triplex com 
gramatura mínima de 90 g/m2. Acabamento: 2 grampos na lombada; deverá ser 
estamapada (colorida) com desenho infantil em 4x0 cores. O caderno deverá conter 
na contra capa as informações de quantidades de folhas, tamanho e gramatura das 
folhas do miolo; ABNT NBR 15733:2012  ; Nome do fabricante; Certificação FSC ou 
CERFLOR.  

Unidade 800 

 

  

9 
CADERNO DE DESENHO – 48 

FOLHAS 

Caderno de desenho espiralado, 48 folhas, isentas de impressão, com capa e 
contracapa flexíveis. Especificações: Dimensões: 275 mm de comprimento x 200 
mm de altura; Miolo: papel offset, branco, gramatura mínima 63g/m²; Capa e 
contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura mínima 230g/m²; Impressão da 
capa e contra capa: 4X0 cores; Acabamento: plastificação ou verniz de máquina; 
Espiral: arame galvanizado 0,80mm. Na quarta face da capa deverão constar as 
informações abaixo relacionadas: Caderno desenho - 48 folhas; Formato: 27,5 cm X 
20 cm; NBR: 15732:2009; Nome do fabricante; Certificação FSC ou CERFLOR. 

Unidade 6000 

 

  

10 
CADERNO FORMATO 

UNIVERSITÁRIO C/10 MATERIAS 

Caderno formato universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo contadas as 
divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com capa e contracapa. Mínimo de 
27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas 
coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões mínimas: 200 mm de 
comprimento x 275 mm de largura,  Miolo: papel offset, branco gramatura mínima 
de 56g/m², papel não reciclado , Capa e contracapa flexível papelão gramatura 
mínima, Impressão da capa e contra capa: 4X0 cores, Acabamento da capa: 
plastificação ou verniz UV, Divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 
20 folhas impressas a uma cor. Espiral: arame revestido em nylon preto 1,20mm 
sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar 
travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas 
agudas. Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo 

Unidade 400 
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relacionadas: Caderno universitário - 200 folhas, Formato: 20,0 cm X 27,5 cm, NBR: 
15733:2009, Nome do fabricante, Certificação FSC ou CERFLOR. 

11 CADERNO QUADRICULADO1/4 

Caderno quadriculado pedagógico pequeno 1 x 1  cm capa flexivel escolar, brochura 
pequeno medindo no minimo: 14 x 20 cm., 20 pautas, com no mínimo 40 folhas 
costuradas; Miolo: Papel offset branco, gramatura mínima 56 gramas por metro 
quadrado; Capa flexível: Papel offset estampada c/ desenho infantil, gramatura 
mínima 90 g/m2; Impressão capa e contra capa: 4x0 cores; Acabamento: verniz de 
máquina ou plastificação, com grampo a cavalo (minimo de 2 grampos acavalados 
na lombada e distribuídos simetricamente); Cantos conforme padrão do fabricante; 
O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto; Na quarta face da capa 
deverão constar as informações abaixo relacionadas: quantidade de folhas; Caderno 
escolar grampeado; Formato 14 cm X 20 cm; ABNT NBR 15733:2012  ; Nome do 
fabricante; Certificação FSC ou CERFLOR. 

Unidade 800 

 

  

12 CALCULADORA MEDIA 

Calculadora eletrônica média tipo portátil, com visor amplo, tela inclinada para 12 
dígitos, c/ 26 teclas, Dimensões aprox.::  3,1 x 10,3 x 14,5cm (AxLxP), com as quatro 
operações basicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão 
de sinais, memória, função MU. Dupla alimentação (solar e bateria). 

Unidade 50 

 

  

13 
CANETA DESTACA TEXTO 

AMARELA 

 Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada 
(aproximadamente 4mm) para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com 
traço fino (1mm), não recarregável,  conteúdo 2.5g, filtro em poliéster, tinta 
superfluorescente na cor amarela, boa resistência à luz. Composição: resina 
termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. A tinta deverá ser 
transparente, luminosa, secagem rápida (instantânea); Devendo ainda ser lavável, 
não tóxica e  atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 15236:2012 Versão 
Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro. 

Unidade 120 

 

  

14 CANETA DESTACA TEXTO VERDE 

 Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada 
(aproximadamente 4mm) para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com 
traço fino (1mm), não recarregável,  conteúdo 2.5g, filtro em poliéster, tinta 
superfluorescente na cor verde, boa resistência à luz. Composição: resina 
termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. A tinta deverá ser 
transparente, luminosa, secagem rápida (instantânea); Devendo ainda ser lavável, 
não tóxica e  atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 15236:2012 Versão 
Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro. 

Unidade 50 
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15 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 

O produto poderá ser cilíndrico ou sextavado, ou ainda outro formato anatômico, 
com tampa removível antiasfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica 
e esfera de tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, 
sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da 
caneta deverá ser resistente e durável até o término da carga, principalmente junto 
à ponta da escrita. Apresentar superfície lisa, sem formas 
pontiagudas.Características: com esfera de tungstênio (tipo escrita média,diâmetro: 
1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; 
diâmetro mínimo do corpo: 7 mm;  comprimento mínimo sem tampa: 140 mm;  
tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de 
comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da 
ponta; tinta de pasta esferográfica permanente na cor azul, atóxica; rendimento 
mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma ABNT 
NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro. 

Unidade 6250 

 

  

16 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 

O produto poderá ser cilíndrico ou sextavado, ou ainda outro formato anatômico, 
com tampa removível antiasfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica 
e esfera de tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, 
sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da 
caneta deverá ser resistente e durável até o término da carga, principalmente junto 
à ponta da escrita. Apresentar superfície lisa, sem formas 
pontiagudas.Características: com esfera de tungstênio (tipo escrita média,diâmetro: 
1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; 
diâmetro mínimo do corpo: 7 mm;  comprimento mínimo sem tampa: 140 mm;  
tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de 
comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da 
ponta; tinta de pasta esferográfica permanente na cor preta, atóxica; rendimento 
mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na norma ABNT 
NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro. 

Unidade 500 

 

  

17 
CANETA ESFEROGRAFICA 

VERMELHA 

O produto poderá ser cilíndrico ou sextavado, ou ainda outro formato anatômico, 
com tampa removível antiasfixiante, haste para adaptação ao bolso, ponta metálica 
e esfera de tungstênio. A escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, 
sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. O corpo da 
caneta deverá ser resistente e durável até o término da carga, principalmente junto 
à ponta da escrita. Apresentar superfície lisa, sem formas 
pontiagudas.Características: com esfera de tungstênio (tipo escrita média,diâmetro: 
1.0 mm); tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; 
diâmetro mínimo do corpo: 7 mm;  comprimento mínimo sem tampa: 140 mm;  
tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de 
comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da 
ponta; tinta de pasta esferográfica permanente na cor vermelha, atóxica; 
rendimento mínimo de 1.750 metros de escrita. Deverá atender ao estabelecido na 
norma ABNT NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro. 

Unidade 1500 
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18 

CANETA P/ QUADRO BRANCO - 
AZUL 

A caneta deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na 
forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa 
removível de pressão ou encaixe; ponta indeformável de fibra sintética apropriada, 
com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do 
traçado. A caneta deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da 
aplicação, ser recarregável e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas. O 
produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Comprimento mínimo (sem tampa): 95 mm; 
Espessura de traço (aprox.): 2 mm.  Tinta na cor azul. 

Unidade 30 

 

  

19 
CANETA P/ QUADRO BRANCO - 

PRETA 

A caneta deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na 
forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa 
removível de pressão ou encaixe; ponta indeformável de fibra sintética apropriada, 
com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do 
traçado. A caneta deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da 
aplicação, ser recarregável e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas. O 
produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Comprimento mínimo (sem tampa): 95 mm; 
Espessura de traço (aprox.): 2 mm.  Tinta na cor preta. 

Unidade 30 

 

  

20 
CANETA P/ QUADRO BRANCO - 

VERMELHO 

A caneta deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, ou ainda na 
forma retangular confeccionado em material plástico rígido, inquebrável, tampa 
removível de pressão ou encaixe; ponta indeformável de fibra sintética apropriada, 
com extremidade arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do 
traçado. A caneta deverá conter tinta atóxica de secagem rápida quando da 
aplicação, ser recarregável e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas. O 
produto deverá manter condições de uso inalteradas, por no mínimo 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Comprimento mínimo (sem tampa): 95 mm; 
Espessura de traço (aprox.): 2 mm.  Tinta na cor vermelha. 

Unidade 30 

 

  

21 
CANETA PARA RETROPROJETOR 

AZUL 

O produto deverá ter corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, 
confeccionado em material plástico rígido, com tampa removível, ponta 
indeformável, de nylon, acrílico, poliéster ou algum outro material sintético 
apropriado. Deverá conter tinta com cores vivas e permanentes que, proporcione 
traço homogêneo e secagem rápida (instantânea); Tinta à base de álcool e à prova 
d’água, podendo ser removida com álcool.  comprimento do corpo sem tampa 
(mínimo)120 mm; e espessura de traço (aproximado) médio de 2,0 mm (ponta 
media). 

Unidade 10 
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CANETA PARA RETROPROJETOR 
PRETA 

O produto deverá ter corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, 
confeccionado em material plástico rígido, com tampa removível, ponta 
indeformável, de nylon, acrílico, poliéster ou algum outro material sintético 
apropriado. Deverá conter tinta com cores vivas e permanentes que, proporcione 
traço homogêneo e secagem rápida (instantânea); Tinta à base de álcool e à prova 
d’água, podendo ser removida com álcool.  comprimento do corpo sem tampa 
(mínimo)120 mm; e espessura de traço (aproximado) médio de 2,0 mm (ponta 
media). 

Unidade 10 

 

  

23 
CANETA PARA RETROPROJETOR 

VERMELHA 

O produto deverá ter corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, 
confeccionado em material plástico rígido, com tampa removível, ponta 
indeformável, de nylon, acrílico, poliéster ou algum outro material sintético 
apropriado. Deverá conter tinta com cores vivas e permanentes que, proporcione 
traço homogêneo e secagem rápida (instantânea), Tinta à base de álcool e à prova 
d’água, podendo ser removida com álcool.  comprimento do corpo sem tampa 
(mínimo)120 mm; e espessura de traço (aproximado) médio de 2,0 mm (ponta 
media). 

Unidade 10 

 

  

24 CARTOLINA 50 X 60 BRANCA Papel cartolina 150 gm2 - 50 x 60 - branca. Unidade 2000 
 

  

25 
CARTOLINA DUPLA FACE - COLOR 

SET 

Papel color set, gramatura 120g/m2, formato 48x66cm, cores diversas: VERDE 
BANDEIRA (400 unidades), VERMELHO (400 unidades), AZUL MARINHO (350 
unidades), LARANJA (350 unidades), AMARELO (400 unidades), ROSA (350 
unidades), PINK (350 unidades), BRANCA (350 unidades), AZUL CLARO (350 
unidades), MARRON (200 unidades), PRETO (200 unidades). 

Unidade 3750 

 

  

26 
CLIPS NIQUELADO 10/0 - CAIXA 

C/ 500 G 

Clips niquelado 10/0 para papel , fabricado com arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, tamanho 10/0, de boa qualidade, resistente, dimensão aproximada: 2,00 
mm diametro do arame, 30 mm de  largura e 70 mm de altura, caixa contendo 500 
gramas, prazo de validade indeterminado. 

Cx. c/500 
gramas 

3 

 

  

27 
CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 

500 G 

Clips niquelado 2/0 para papel , fabricado com arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, tamanho 2/0, de boa qualidade, resistente, dimensão aproximada:  1,00 
mm diametro do arame, 11 mm de  largura e  32 mm de altura, caixa contendo 500 
gramas, prazo de validade indeterminado. 

Cx. c/500 
gramas 

40 

 

  

28 
CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 

500 G 

Clips niquelado 2/0 para papel , fabricado com arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, tamanho 2/0, de boa qualidade, resistente, dimensão aproximada:  1,25 
mm diametro do arame, 11 mm de  largura e  36 mm de altura, caixa contendo 500 
gramas, prazo de validade indeterminado. 

Cx. c/500 
gramas 

40 

 

  

29 
CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 

500 GR 

Clips niquelado 4/0 para papel , fabricado com arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, tamanho 4/0, de boa qualidade, resistente, dimensão aproximada:  1,25 
mm diametro do arame, 13 mm de  largura e  40 mm de altura, caixa contendo 500 
gramas, prazo de validade indeterminado. 

Cx. c/500 
gramas 

15 
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30 

CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 
500 G 

Clips niquelado 6/0 para papel , fabricado com arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, tamanho 6/0, de boa qualidade, resistente, dimensão aproximada:  1,50 
mm diametro do arame, 18 mm de  largura e  47 mm de altura, caixa contendo 500 
gramas, prazo de validade indeterminado. 

Cx. c/500 
gramas 

10 

 

  

31 
CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 

500 G 

Clips niquelado 8/0 para papel , fabricado com arame de aço com tratamento anti-
ferrugem, tamanho 8/0, de boa qualidade, resistente, dimensão aproximada:  1,70 
mm diametro do arame, 23 mm de  largura e 57 mm de altura, caixa contendo 500 
gramas, prazo de validade indeterminado. 

Cx. c/500 
gramas 

15 

 

  

32 COLA 1 KG 

Cola Branca – 1 Kg (quilogramas), líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) 
disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de 
colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, 
que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em 
recipiente plástico. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos a 
partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do 
fabricante. Rótulo frontal e com as seguintes informações: Peso Líquido 1kg; Rótulo 
do verso com as seguintes informações: Produto atóxico; Cola para uso escolar; 
Prazo de validade; Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome 
do fabricante; Selo do INMETRO; Validade mínima de 1 ano a partir da data de 
entrega. O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plástico 
lacrado e impermeável, para proteção contra vazamentos. Deverá atender ao 
estabelecido na ABNT NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013. 

Kg 150 

 

  

33 COLA 40 GRAMAS 

Cola Branca – 40 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso 
em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, 
isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após 
a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente 
plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de 
sólidos a partir de 20%. Formato do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do 
fabricante. Rótulo frontal em offset sobre adesivo vinílico e com as seguintes 
informações: Peso Líquido 40g; Rótulo do verso em adesivo vinílico com as 
seguintes informações: Produto atóxico; Cola para uso escolar; Prazo de validade; 
Composição; Utilização/Indicação; Químico responsável; Nome do fabricante; Selo 
do INMETRO; Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. O tubo de cola 
deve ser ensacado individualmente em saco plástico lacrado e impermeável, para 
proteção contra vazamentos. Deverá atender ao estabelecido na ABNT NBR 
15236:2012 Versão Corrigida :2013. 

Unidade 960 
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34 CORRETIVO LIQUIDO 

Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, 
diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura 
do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo 
frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não 
podendo presentar deformações que prejudiquem o seu uso. Composição do 
material: base d'água; pigmentos brancos e resina sintética; Frasco com 18ml; 
Tempo de secagem máximo de 60 seg.; Aplicação em papel comum  e similares. O 
produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em 
local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses.  

Unidade 50 

 

  

35 
CRACHA TRANSPARENTE C/ 

PRESILHA 

Crachá transparente c/ presilha fixa, medidas minimas 7 cm x 10 cm, com abertura 
lateral de 7 cm, com presilha fixa em aço inoxidável, tipo jacaré. 

Unidade 2000 

 

  

36 
ELASTICO AMARELO Nº 18 - 

PACOTE COM 1 KG 

Atilho Amarelo (Elástico em Látex)  nº 18, borracha sintética resistente, forma 
circular, super resistente dimensões 8,5cmx1,2mmx1,5mm. Composição: borracha 
natural. Pacote com 1Kg. 

Quilo (Kg) 4 
 

  

37 
ENVELOPE 20 X 28 CM - 

AMARELO OURO 

Envelope   Saco kraft ouro, liso (sem timbre), 80g no minimo ; tipo saco comum com 
aba; não sanfonado; comprimento 280 mm e largura  200 mm; tamanho da aba 40 
mm. 

Cx. c/250 
unidades 

3 
 

  

38 ENVELOPE 20 X 28 CM - PARDO 
Envelope  Saco kraft Natural, liso (sem timbre), 80g no minimo ; tipo saco comum 
com aba; não sanfonado; comprimento 280 mm e largura  200 mm; tamanho da 
aba 40 mm. 

Cx. c/250 
unidades 

3 
 

  

39 
ENVELOPE 24 X 34 CM - 

AMARELO OURO 

Envelope  Saco kraft ouro, liso (sem timbre), 90g no minimo ; tipo saco comum com 
aba; não sanfonado; comprimento 340 mm e largura  240 mm; tamanho da aba 40 
mm. 

Cx. c/250 
unidades 

15 
 

  

40 ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO 
Envelope  Saco Branco, liso (sem timbre), 90g no minimo ; tipo saco comum com 
aba; não sanfonado; comprimento 340 mm e largura  240 mm; tamanho da aba 40 
mm. 

Cx. c/250 
unidades 

15 
 

  

41 ENVELOPE 41 X 31 CM - BRANCO 
Envelope, Saco Branco 80g/m², na cor parda, dimensões 310 mm x 410 mm (largura 
x altura),  com aba de fechamento aproximada de 35mm. 

Cx. c/250 
unidades 

5 
 

  

42 ENVELOPE 41 X 31 CM - PARDO 
Envelope, Saco kraft natural 80g/m², na cor parda, dimensões 310 mm x 410 mm 
(largura x altura),  com aba de fechamento aproximada de 35mm. 

Cx. c/250 
unidades 

5 
 

  

43 ESTILETE GRANDE 

Estilete largo, material corpo plástico resistente com cabo anatômico, com lâmina 
com uma das arestas cortante, devendo ter furo padronizado para encaixe nos 
diversos modelos de estiletes e possibilitar o descarte contínuo da lamina, largura 
lâmina 18mm, tipo lâmina retrátil, apresentando guia interna metálica ou outro 
material resistente, sistema para avanço e recolhimento escalonados da lâmina, 
com dispositivo de trava na posição escolhida, com 2 lâminas em inox. Dimensões 
aproximadas do estilete 100x18x0,5mm. 

Unidade 100 
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44 

EXTRATOR DE GRAMPOS - 
ESPATULA 

Extrator de grampo  tipo alavanca, com tamanho aproximado de 12cm de 
comprimento; confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço 
inoxidável, possuindo ponta chata arredondada, abas laterais dobradas formando 
curvatura apropriada para apoio dos dedos e garantindo ainda o reforço da 
inclinação principal, possibilitando o mínimo esforço no manuseio. Deverá ser 
resistente e apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar 
ferimentos, nem tão pouco ranhuras ou recortes no papel; devendo ainda possuir 
furação na extremidade do corpo. Utilizado principalmente para extração de 
grampos 26/6 e 26/8. 

Unidade 25 

 

  

45 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 

X 40 

Fita adesiva transparente  de polipropileno ou celofane de alta adesão, lisa e sem 
rugas, tipo monoface 12 mm x 40m, aplicação embalagem e escritório, rolo com 
diâmetro aproximado de 80 mm, com validade mínima de 01 ano a contar da data 
de entrega.  

Unidade 400 

 

  

46 FITA CREPE 19 X 50 
Fita adesiva, material crepe, tipo monoface com alta aderência,lisa e sem rugas, 
medindo 19mmx50m, à base de solvente borracha e resinas sintéticas, na cor 
branca. 

Unidade 720 
 

  

47 FITA CREPE 50 X 50 
Fita adesiva, material crepe, tipo monoface com alta aderência, lisa e sem rugas ou 
bolhas, medindo 50mmx50m, à base de solvente borracha e resinas sintéticas, na 
cor branca. 

Unidade 100 
 

  

48 FITA DUPLA FACE 

Fita adesiva dupla-face de papel de primeira qualidade, coberto em adesivo a base 
de borracha natural e resinas sintéticas de ambos os lados. Separação por papel 
antiaderente tratado de ambos os lados. A fita possuirá enrolamento perfeito, boa 
aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua 
sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura.  Dimensão da largura 12,0mm, 
comprimento de 30,00m e diametro interno de 25 a 35, na cor branca. 

Unidade 600 

 

  

49 
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 

X 45 - TRANSPARENTE 

Fita constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), conforme tabela I, 
boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a 
sua extura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita 
deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir 
perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na 
parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir 
impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na 
legislação em vigor. Medindo 45mm de largura e 45m de comprimento, com 
validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega.  

Unidade 200 

 

  

50 FOLHA DE E.V.A. 

Folha de E.V.A ( Etil Vinil Acetato) liso; 45 X 60CM; espessura de 2mm; 
acondicionada em embalagem apropriada.Obedeça os critérios de segurança da 
NBR- 10.004, lavável atóxico. Cores diversas: VERMELHO(600 unidades), AZUL 
ESCURO(500 unidades), AMARELO(600 unidades), BRANCO(500 unidades), VERDE 
BANDEIRA(500 unidades), AZUL CLARO(500 unidades), PRETO(500 unidades), 
MARRON(500 unidades), LARANJA(600 unidades), LILAS(500 unidades), ROSA(500 
unidades), COR DE PELE(600 unidades). 

Unidade 6400 

 

  



           PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
                   CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                     Emancipado em 28/10/1917 
                               DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 

 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
51 GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO 

Giz branco, caixa com 50 bastões, antialérgico,  atóxico, plastificado, sem poeira, de 
qualidade superior, medidadas aproximadas comprimento 82 mm x 11mm, 
composição: gipsita desidratada, água e plastificante. Embalagem com dados de 
identificação do produto,marca do fabricante e prazo de validade.  

Unidade 600 

 

  

52 GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO 

Giz colorido caixa com 50 bastões, antialérgico,  atóxico, plastificado, sem poeira, de 
qualidade superior, medidadas aproximadas comprimento 82 mm x 11mm, 
composição: gipsita desidratada, água e plastificante. Embalagem com dados de 
identificação do produto,marca do fabricante e prazo de validade.  

Unidade 400 

 

  

53 GIZ DE CERA 

Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, padrão grosso, com 
superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com 
ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser macio, e 
possuir alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, 
vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom.Características: diâmetro 
mínimo = 10mm; comprimento mínimo = 75mm; Embalagem de papel cartão 
duplex (300g/m²) com janela, impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo 
compadrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes 
informações: na parte frontal "Contém 12 unidades"; no verso "Produto atóxico"; 
Composição; Nome do fabricante; NBR: 15236:2009; Selo do INMETRO. 

Unidade 400 

 

  

54 
GRAMPEADOR  13 CM COM 

CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS 

Grampeador para papéis, composto de base e alavanca de pressão, confeccionados 
em chapa de aço carbono,  pintura epóxi(liquida)ou esmaltada ou ainda cromada, 
sendo que a alavanca constitui-se de um braço com punção acoplado ao porta-
grampos, este em material aço carbono, com avançador e guia reforçada por chapa 
frontal soldada, permitindo a recarga de grampos tipo 26/6, mediante separações 
articulada entre as partes. A base deverá ser provida de um fundo plástico 
antiderrapante, bem como uma chapa giratória em aço carbono cromado, com 
guias para grampear fechado e aberto, na qual se apoia os papéis a serem 
grampeados. Deverá ainda ser provido de mola para manter a bertura entre 
alavanca e base. Com capacidade para grampear até 26 folhas de 75 g/m2, 
dimensão aproximada 13 cm x 5 cm x 2 cm, utiliza grampo aberto e fechado, 
grampeia até 25fls e alfineta até 15fls. 

Unidade 60 

 

  

55 
GRAMPEADOR COM 

CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS 

Grampeador de grande capacidade. Todo em metal com proteção de borracha para 
maior conforto no ato de grampear e cabo longo para maior efeito de alcance, 
pente interno, com capacidade para grampear até 100fls de 75g/m², na cor preta, 
para grampos 23/8, 23/10, 23/13 e  26/6, sistema simples de recarga através da 
traseira.  O produto deverá conter a indicação do grampo utilizado e suas 
respectivas capacidades de grampeamento. Dimensões aproximadas do produto 
(cm) - AxLxP 27,5x15,5x 6,5cm. 

Unidade 6 

 

  



           PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
                   CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                     Emancipado em 28/10/1917 
                               DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 

 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
56 

GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - 
COM 5.000 UNIDADES 

Grampo para grampeador em metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 
23/10, com tratamento antiferrugem, caixa com 5.000 unidades, com capacidade 
para até 70 folhas de 75g/m², aproximadamente. Confeccionado em arame com 
seção retangular, perfeitamente cobreado ou galvanizado, isento de oxidação.  

Cx. c/5000 
unidades 

10 

 

  

57 
GRAMPO 26/6 - COBREADO - 

COM 5000 UNIDADES 

Grampo para grampeador em metal, tratamento superficial cobreado, tamanho 
26/6, com tratamento anti-ferrugem, caixa com 5.000 unidades, com capacidade 
para 20 folhas de 75g/m², aproximadamente. Confeccionado em arame com seção 
retangular, perfeitamente cobreado ou galvanizado, isento de oxidação.  

Cx. c/5000 
unidades 

100 

 

  

58 
LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 

UNIDADES 

Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, de lápis de cor em qualquer 
formato, de madeira isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e 
rígida fixação do grafite. Deverá, quando recoberto com tinta, ser recoberto com 
tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser 
isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de 
cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois 
tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do 
fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 170 mm; 
diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 8 mm; diâmetro da mina 2 mm. Embalagem de 
papel cartão duplex (250g/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo 
com padrões do fabricante. Nas embalagens deverão constar também as seguintes 
informações: Parte frontal Contém 12 unidades, Verso Produto atóxico; 
Composição; Nome do fabricante; ABNT NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013; 
NBR: 15795:2010; Selo do INMETRO. 

Cx. c/12 
unidades 

2000 

 

  

59 LAPIS PRETO Nº 2 

Lápis grafite com qualquer formato, apontado, confeccionado com madeira, isenta 
de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de 
maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. 
Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter 
dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. 
Características: diâmetro mínimo: 6,5 mm; comprimento mínimo:170 mm; diâmetro 
do grafite: 2 mm; dureza: n.º 02 HB.Deverá atender ao estabelecido na norma ABNT 
NBR 15236:2012 Versão Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro.  

Unidade 10000 

 

  

60 LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS 

Livro ata, pautado, sem margem, capa/contra capa em papelão 680 grs no minimo, 
revestido de papel 90 grs no minimo, plastificado, cor preta, com 100fls de papel 
off-set 56 grs numeradas, dimensões minímas 203 x 298 mm. 

Unidade 200 

 

  

61 LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS 

Livro ata, pautado, sem margem, capa/contra capa em papelão 680 grs no minimo, 
revestido de papel 90 grs no minimo, plastificado, cor preta, com 50fls de papel off-
set 56 grs numeradas, dimensões minímas 203 x 298 mm. 

Unidade 200 
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62 MALETA POLIONDA A4 

Maleta polionda tamanho A4; Chapa confeccionada em plástico corrugado, com 
estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de 
nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com 
aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com trava 
plastica resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta, 
com alça plastica resistente. Formato aproximado da maleta fechada: 370 mm X 
280 mm x 50 mm ( largura x altura x espessura) e largura aproximada das abas de 
25 mm; cores a escolher, ideal para facilitar a organização o manuseio de 
documentos, atóxica e de fácil limpeza. 

Unidade 800 

 

  

63 MASSA DE MODELAR  

Caixa com 06 cores vivas e diferentes, com volume de 90 gramas, composição 
básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, 
maleável, atóxico; tipo fosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, 
vermelho, azul e verde. Embalagem de papel cartão duplex (300g/m²), impressão 
offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante.Nas 
embalagens deverão constar também as seguintes informações: na parte frontal; 
Contém 06 unidades; no verso: Produto atóxico; Composição; Validade; Peso 
Liquido; Nome do fabricante; Selo do INMETRO; Deverá atender ao estabelecido na 
NBR 15236. 

Unidade 720 

 

  

64 MOLHA DEDO EM GEL 

Umedecedor de dedos, pote em gel com base e tampa em plástico, pote com 12 
gramas, características ideal para manuseio de papeis e papel moeda rendimento 
de até 85 mil folhas, creme perfumado que dificulta a propagação de fungos e 
bactérias. Tipo massa/creme, não mancha,  anti bacteriano, antialergico, não tóxico 
e não contém glicerina.  Validade minima de 12 meses da data da entrega. 

Unidade 15 

 

  

65 PAPEL CARTAO 

Papel cartão com brilho apresentando uma das superfícies lisa, colorida, sem 
porosidade que aceite a escrituração da tinta, sendo a outra face na cor natural do 
papel. Dimensão 50x70cm, gramatura  minima de 240g/m2. Acondiconado em 
plastico.  Cores diversas: AMARELO(1000 unidades), BRANCO(1000 unidades), 
VERMELHO(1000 unidades), AZUL MARINHO(1000 unidades), LARANJA(1000 
unidades), PINK(1000 unidades), VERDE BANDEIRA(1000 unidades), ROSA(1000 
unidades), MARRON(500 unidades), PRETO(500 unidades), AZUL CLARO(1000 
unidades), LILAS(1000 unidades). 

Unidade 8000 

 

  

66 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 

Papel auto-adesivo, material plástico (Laminado em PVC),tipo contact, cor Incolor 
(Transparente), gramatura 60g/m², acabamento superficial brilhante. Rolo medindo 
aproximadamente 45cmx25m (aproximadamente 11,25m²). Com validade mínima 
de 1 (um) ano a partir da data da entrega. 

Rolo 36 

 

  

67 PAPEL CREPOM 

Folha de papel crepom comum, 18 g/m²,  medindo 0,48 x 2,00 metros;  embalado 
em caixa de papelaão. Cores diversas: VERMELHO(500 unidades), VERDE 
BANDEIRA(500 unidades),  AMARELO(400 unidades), LARANJA(400 unidades), 
BRANCO(500 unidades), AZUL CLARO(400 unidades), PINK(400 unidades), 
MARRON(200 unidades),  AZUL ESCURO(500 unidades),  PRETO(200 unidades),  
ROSA(300 unidades). 

Unidade 1300 
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68 PAPEL DE SEDA 

Papel de seda; medindo 50 x 70 cm; pesando 18 g/m2. Cores diversas: 
VERMELHO(650 unidades), LARANJA(650 unidades), AZUL MARINHO(450 unidades), 
VERDE BANDEIRA(650 unidades), BRANCO(650 unidades), AMARELO(650 unidades), 
PINK(450 unidades), MARRON(450 unidades), ROSA(450 unidades). 

Unidade 1500 

 

  

69 PAPEL DOBRADURA 

Papel dobradura, material celulose vegetal, gramatura minima 63 g/m2, dimensões 
aproximada 48 cm x 60 cm. Nas cores: VERMELHO(500 unidades), AZUL 
ESCURO(1000 unidades), AMARELO(500 unidades), VERDE BANDEIRA(500 
unidades), LARANJA(500 unidades) E MARRON(500 unidades). 

Unidade 2000 

 

  

70 PAPEL PARDO - FOLHA GRANDE 
Papel pardo para embrulho, folha medindo aproximadamente 66cm x 96cm, 70 
G/M2. Unidade 2000 

 
  

71 
PASTA CATALOGO C/ 50 

PLASTICOS 

Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão 
recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes 
plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos com utilização de 
colchetes/parafusos. Ideal para formato ofício, A4 e afins, com 50 envelopes de 
plasticos transparente, dimensões aproximadas de 343 x 233 x 0,10mm. (altura x 
largura x espessura). 

Unidade 100 

 

  

72 
PASTA CLASSIFICADORA COM 

GRAMPO 

Pasta classificadora, prendedor interno, trilho metalico, confeccionado em material 
cartolina plastificada, tamanho ofício, dimensões aproximadas 250mm x 350mm 
(largura x altura), gramatura aproximada de 480g/m², sem elástico, cores a 
escolher, aplicação para arquivo. 

Unidade 1000 

 

  

73 
PASTA CLASSIFICADORA COM 

GRAMPO 

Pasta classificadora, prendedor interno, trilho metalico, confeccionado em material 
cartolina plastificada, tamanho ofício, dimensões aproximadas 250mm x 350mm 
(largura x altura), gramatura aproximada de 480g/m², sem elástico, cores a 
escolher, aplicação para arquivo. 

Unidade 1000 

 

  

74 
PASTA COM ABA E ELASTICO - 

PAPELAO 

Pasta com aba e elástico, em papelão plastificado (laminado com polietileno 10 
g/m²), devidamente montada, c/ ilhoses de metal,dimensão aproximada 225mm X 
340mm (largura x altura), gramatura aproximada de 280g/m2, elástico transpassado 
em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 4,5 cm de largura e abas 
internas, cor a escolher. 

Unidade 1500 

 

  

75 
PASTA L - TRANSPARENTE - 
PACOTE COM 10 UNIDADES 

Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado 
através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através 
de termo solda; proporcionando o formato da letra “L” sendo as aberturas 
localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. Dimensões minimas: Largura 
210 mm x 297 mm Altura, e Espessura mínima 0,15 mm; antirreflexo, não aderente 
ao papel, super resistente. Pacote com 10 unidades. 

Pct. c/10 
unidades 

20 
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76 PASTA POLIONDA - 5,5 CM 

Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por 
duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada 
de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas 
entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal 
forma que possibilite a vedação total da pasta. Formato aproximado da pasta 
fechada: 335 mm X 245 mm x 55 mm (altura x largura x espessura) e largura 
aproximada das abas de 25 mm; cores a escolher, ideal para facilitar a organização o 
manuseio de documentos, atóxica e de fácil limpeza. 

Unidade 125 

 

  

77 
PASTA REGISTRADORA OFICIO A-

Z - LARGA 

Em papelão rígido reciclado ou não, forrado com papel plastificado fantasia ou liso 
na frente ou frente e verso, devendo possuir resistência ao desgaste nas laterais e 
cantos que mantém contato com a superfície rígida. A ferragem interna, 
rigidamente fixada na contracapa, deverá ser provida de alavanca e mola, ou 
sistema equivalente que permita a abertura das guias e seu fechamento, 
proporcionando pressão suficiente nas mesmas, de modo que quando fechadas 
fiquem perfeitamente alinhadas, não apresentando vãos entre si, proporcionando o 
manuseio correto das folhas arquivadas. A ferragem deverá ser galvanizada, isenta 
de oxidação em todo seu conjunto e deverá vir acompanhada de fixador de papéis 
em metal (não oxidado) ou plástico. Tamanho Ofício 350 mm x 280 mm x 80 mm 
(altura x largura x lombada); Espessura da capa (mínima) 2,0 mm ; Distância entre as 
guias 80 mm (±1 mm); Diâmetro das guias 4,5 mm (±0,5 mm); na cor a escolher. 

Unidade 30 

 

  

78 
PERFURADOR DE PAPEL 500 X 

500 - 12 FOLHAS 

Perfurador papel, material metal,tipo grande (11,5cm de base maior), tratamento 
superficial pintado, híbrida, com pinos oxidado,e base plástica protetora para 
esvaziar o confete, com duas indicações para centragem do papel, capacidade 
perfuração mínima de 12 folhas de gramatura 75g/m2, funcionamento manual. 

Unidade 10 

 

  

79 PINCEL Nº10 

Pincel nº 10 para desenho, pincel chato com virola de alumínio, pêlo de pônei, cabo 
de madeira (100% reflorestada com certificado de origem) na cor amarela, para 
atividades escolares; as cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma que nao se 
desprendam facilmente durante o manuseio. Apresentar certificação do INMETRO 
ou laudo conforme NBR 15236:2005 - Segurança de Artigos Escolares.   

Unidade 300 

 

  

80 PINCEL Nº8 

Pincel nº 8 para desenho, pincel chato com virola de alumínio, pêlo de pônei, cabo 
de madeira (100% reflorestada com certificado de origem) na cor amarela, para 
atividades escolares; as cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma que nao se 
desprendam facilmente durante o manuseio. Apresentar certificação do INMETRO 
ou laudo conforme NBR 15236:2005 - Segurança de Artigos Escolares.   

Unidade 200 

 

  

81 PRENDEDOR DE PAPEL 32MM 

Prendedor de Papel Metalico Preto 32mm  C/12 unidades, corpo de metal com 
pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, formato corpo medindo 32mm, abertura 
de 15mm, prende até 150 folhas de papel 75g/m2. 

Unidade 10 
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82 PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM  

Prendedor de Papel Metalico Preto 51mm  C/12 unidades, corpo de metal com 
pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, formato corpo medindo 51mm, abertura 
de 26mm, prende até 250 folhas de papel 75g/m2. 

Unidade 10 

 

  

83 REGUA FLEXIVEL 30 CM 

Régua plástica de 100% poliestireno cristal de 30cm, transparente, com divisão em 
milímetros, destaques a cada 5 milímetros com marcações numeradas a cada 
centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar 
falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Comprimento: 310 mm; Largura: 
mínima 35 mm ; Espessura: mínimo de 3 mm; Possuir o lado da escala externa 
chanfrado; As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda 
graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas. 

Unidade 800 

 

  

84 TESOURA GRANDE 

Tesoura multiuso para destros e canhotos, com ponta,  cabo anatômico 100% 
polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável. A tesoura deve 
possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou 
outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas 
e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do 
produto. Comprimento aproximado 20cm; Deverá atender ao estabelecido na 
norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.  

Unidade 30 

 

  

85 TESOURA SEM PONTA 

Tesoura para destros e canhotos, de ponta arredondada, cabo de 100% 
polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de 
chapa: 1,0 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada 
de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por 
meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito 
ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do 
fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento mínimo de 110 
mm; Deverá atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 15236:2012 Versão 
Corrigida :2013 e ao Selo do Inmetro.  

Unidade 1000 

 

  

86 TINTA GUACHE C/ 6 CORES 

Tinta guache com 6 (seis) cores: preto, branco, azul, verde, amarelo e vermelho; 
fabricados a base de resina atóxica e água, antialérgico, lavável, pronto para uso e 
não deverá apresentar odor pútrido; quando aplicado sobre o papel não deverá 
trincar depois de seco; cada frasco deverá conter no mínimo 14,70 ml, sem 
vazamento, ser inquebrável e sem rebarbas. Apresentar Certificação do INMETRO   
com identificação do teor de metais pesados para a tinta, conforme NBR 
15236:2005 - Segurança de Artigos Escolares.Embalagem com dados de 
identificação doproduto, marca do fabricante e prazo devalidade.  

Unidade 400 

 

  

87 TINTA P/ PINTURA FACIAL 

Tinta facial para maquiagens artísticas (sem glitter ), embalagem com com 6 potes 
de 15 ml aquosa (nas cores azul, amarela, branco, preto, verde e vermelho) de 15 
gramas cada e 1 pincel. Tinta atóxica, testada dermatologicamente, textura macia, 
fácil aplicação e remoção. 

Unidade 50 

 

  

TOTAL   
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CRONOGRAMA  

Lote: Produtos Uniddade 
Qtd. 

Solicitada 
ATÉ 15 DE 
FEVEREIRO 

1 APAGADOR PARA QUADRO NEGRO C/ DEPOSITO Unidade 200 200 

2 APONTADOR COM COLETOR Unidade 3600 3600 

3 BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 51MM Unidade 100 100 

4 BLOCO ADESIVO AMARELO 76MM X 102MM Unidade 30 30 

5 BORRACHA BRANCA Unidade 8000 8000 

6 CADERNO BROCHURA 1/4 - 60 FOLHAS Unidade 4000 4000 

7 CADERNO BROCHURÃO – 96 FOLHAS Unidade 8000 8000 

8 CADERNO DE CALIGRAFIA 1/4 - 96 FOLHAS Unidade 800 800 

9 CADERNO DE DESENHO – 48 FOLHAS Unidade 6000 6000 

10 CADERNO FORMATO UNIVERSITÁRIO C/10 MATERIAS Unidade 400 400 

11 CADERNO QUADRICULADO1/4 Unidade 800 800 

12 CALCULADORA MEDIA Unidade 50 50 

13 CANETA DESTACA TEXTO AMARELA Unidade 120 120 

14 CANETA DESTACA TEXTO VERDE Unidade 50 50 

15 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Unidade 6250 6250 

16 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Unidade 500 500 

17 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Unidade 1500 1500 

18 CANETA P/ QUADRO BRANCO - AZUL Unidade 30 30 

19 CANETA P/ QUADRO BRANCO - PRETA Unidade 30 30 

20 CANETA P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO Unidade 30 30 

21 CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL Unidade 10 10 

22 CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA Unidade 10 10 

23 CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA Unidade 10 10 

24 CARTOLINA 50 X 60 BRANCA Unidade 2000 2000 

25 CARTOLINA DUPLA FACE - COLOR SET Unidade 3750 3750 

26 CLIPS NIQUELADO 10/0 - CAIXA C/ 500 G Cx. c/500 gramas 3 3 

27 CLIPS NIQUELADO 2/0 - CAIXA C/ 500 G Cx. c/500 gramas 40 40 

28 CLIPS NIQUELADO 3/0 - CAIXA C/ 500 G Cx. c/500 gramas 40 40 

29 CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA C/ 500 GR Cx. c/500 gramas 15 15 

30 CLIPS NIQUELADO 6/0 - CAIXA C/ 500 G Cx. c/500 gramas 10 10 

31 CLIPS NIQUELADO 8/0 - CAIXA C/ 500 G Cx. c/500 gramas 15 15 

32 COLA 1 KG Kg 150 150 

33 COLA 40 GRAMAS Unidade 960 960 

34 CORRETIVO LIQUIDO Unidade 50 50 

35 CRACHA TRANSPARENTE C/ PRESILHA Unidade 2000 2000 

36 ELASTICO AMARELO Nº 18 - PACOTE COM 1 KG Quilo (Kg) 4 4 

37 ENVELOPE 20 X 28 CM - AMARELO OURO Cx. c/250 unidades 3 3 

38 ENVELOPE 20 X 28 CM - PARDO Cx. c/250 unidades 3 3 

39 ENVELOPE 24 X 34 CM - AMARELO OURO Cx. c/250 unidades 15 15 

40 ENVELOPE 24 X 34 CM - BRANCO Cx. c/250 unidades 15 15 

41 ENVELOPE 41 X 31 CM - BRANCO Cx. c/250 unidades 5 5 

42 ENVELOPE 41 X 31 CM - PARDO Cx. c/250 unidades 5 5 

43 ESTILETE GRANDE Unidade 100 100 
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44 EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPATULA Unidade 25 25 

45 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 Unidade 400 400 

46 FITA CREPE 19 X 50 Unidade 720 720 

47 FITA CREPE 50 X 50 Unidade 100 100 

48 FITA DUPLA FACE Unidade 600 600 

49 
FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 45 - 

TRANSPARENTE 
Unidade 200 200 

50 FOLHA DE E.V.A. Unidade 6400 6400 

51 GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO Unidade 600 600 

52 GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO Unidade 400 400 

53 GIZ DE CERA Unidade 400 400 

54 
GRAMPEADOR  13 CM COM CAPACIDADE PARA 25 

FOLHAS 
Unidade 60 60 

55 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS Unidade 6 6 

56 
GRAMPO 23/10 - NIQUELADO - COM 5.000 

UNIDADES 
Cx. c/5000 unidades 10 10 

57 GRAMPO 26/6 - COBREADO - COM 5000 UNIDADES Cx. c/5000 unidades 100 100 

58 LAPIS DE COR - CAIXA COM 12 UNIDADES Cx. c/12 unidades 2000 2000 

59 LAPIS PRETO Nº 2 Unidade 10000 10000 

60 LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS Unidade 200 200 

61 LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS Unidade 200 200 

62 MALETA POLIONDA A4 Unidade 800 800 

63 MASSA DE MODELAR  Unidade 720 720 

64 MOLHA DEDO EM GEL Unidade 15 15 

65 PAPEL CARTAO Unidade 8000 8000 

66 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Rolo 36 36 

67 PAPEL CREPOM Unidade 1300 1300 

68 PAPEL DE SEDA Unidade 1500 1500 

69 PAPEL DOBRADURA Unidade 2000 2000 

70 PAPEL PARDO - FOLHA GRANDE Unidade 2000 2000 

71 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS Unidade 100 100 

72 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO Unidade 1000 1000 

73 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO Unidade 1000 1000 

74 PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELAO Unidade 1500 1500 

75 
PASTA L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 

UNIDADES 
Pct. c/10 unidades 20 20 

76 PASTA POLIONDA - 5,5 CM Unidade 125 125 

77 PASTA REGISTRADORA OFICIO A-Z - LARGA Unidade 30 30 

78 PERFURADOR DE PAPEL 500 X 500 - 12 FOLHAS Unidade 10 10 

79 PINCEL Nº10 Unidade 300 300 

80 PINCEL Nº8 Unidade 200 200 

81 PRENDEDOR DE PAPEL 32MM Unidade 10 10 

82 PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM  Unidade 10 10 

83 REGUA FLEXIVEL 30 CM Unidade 800 800 

84 TESOURA GRANDE Unidade 30 30 

85 TESOURA SEM PONTA Unidade 1000 1000 

86 TINTA GUACHE C/ 6 CORES Unidade 400 400 

87 TINTA P/ PINTURA FACIAL Unidade 50 50 
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ANEXO 02 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
 
1 - Para Habilitar-se no certame, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 
1.1. - Os documentos relativos à habilitação e a proposta da empresa vencedora, solicitados no 
Anexo 02, 03 e 04 deste Edital, (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar 
também o Anexo 06), deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados 
do encerramento da sessão pública virtual, por fax (0**17) 3543-9015 ou e-mail: 
cadastro@novohorizonte.sp.gov.br e no prazo de 03 (três) dias úteis em originais ou cópias 
autenticadas, juntamente com a proposta de preços para a Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte, localizada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº185 – centro – CEP 14960-000 – 
Divisão de Licitações e Contratos. O não cumprimento no envio dos documentos por fax/e-
mail acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda 
colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado 
será declarada a empresa vencedora do item e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso; 
 
1.2. - Habilitação Jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 
Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 
devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 
composição acionária da empresa. 
 
Para ME/EPP, apresentar junto com o ato constitutivo, um dos seguintes documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 

b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área 
que não a comercial; 

c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições – Simples Nacional. 

 
1.3 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa 
expedida pela Diretoria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante, 
dos tributos relativos a atividade da empresa, ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal. 

g) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de atestado(s) 
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público 

mailto:cadastro@novohorizonte.sp.gov.br
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ou privado, que represente no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade do 

objeto licitado. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da 
Lei Federal nº. 12.440/11." 

 
1.4 - Para comprovação da qualificação econômico financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor do Foro ou 
Cartório da sede da licitante, há menos de 90 (noventa) dias da data da sessão pública de 
licitação. 
Obs: A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar 
o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que 
solicitado pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços 
e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar 
imediatamente, por escrito, ao Responsável pelo Acompanhamento e Recebimento. 

 
1.5 – Outras comprovações: 

a) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo 04). 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 
2.º do artigo 32 da Lei 8.666/03 (Ver modelo conforme Anexo 03). 

c) Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. 
(Ver modelo Anexo 06, caso seja optante). 

 
1.6 - PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 
apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), válido na data limite fixada para apresentação 
dos documentos neste Pregão; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito – 
CND. 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal. 

d) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo 04). 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 
2.º do artigo 32 da Lei 8.666/03 (Ver modelo conforme Anexo 03) 

f) Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. 
(Ver modelo Anexo 06, caso seja optante). 

g) g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da 
Lei Federal nº. 12.440/11." 

 
1.7. - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em 
órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a 
critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação 
de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, ou em fotocópia autenticada por Cartório de 
Tabelionato Oficial. 
 
1.8. - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento. 
 
1.9. - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em 
desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante. 
 
1.10. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
1.10.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos 
estabelecimentos disposto no item 1 do Anexo II do edital. 
 
1.11. - Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 
do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1.966). 
 
1.12. - Todas as certidões e documentos deverão ser apresentados na forma da Lei dentro do 
prazo de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar 
da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 
 
1.13. - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for homologado o certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito, de certidão negativa. 
 
1.14. - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à Contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
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ANEXO 03 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/2019 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida, preferencialmente em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 04 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2019 
 
 
 
(Nome da empresa) ______________________________________________ inscrita no CNPJ n° 
________________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
__________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade n° 
______________________ e CPF n° ________________________, DECLARA para fins do 
disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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 ( ). 
(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
(Local e Data) 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida, preferencialmente em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 05 
 

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
 
 
Ao Município de Novo Horizonte 
Prezados Senhores, 
 
 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _____/2019 – Carta Proposta de Fornecimento. 
 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme 
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL: 
N.º DO BANCO, N.º DA AGÊNCIA e N.º DA CONTA BANCÁRIA 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente     
licitação. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
PROPOSTA: R$ ..... (Por extenso) 
 
2.2 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento dos 
itens descritos acima, tais como os serviços de entrega, encargos (obrigações sociais, impostos, 
taxas, etc.). 
 
LOCAL E DATA 
 
 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO 06 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER 
UMA ME OU EPP) 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os 
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que 
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto 
na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO 07 

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA 
DE MERCADORIAS (LICITANTE) 
 
 
 

Indicação de Operadores (licitante direto) 

Licitante: 

CNPJ: 

Operadores: 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 
O Licitante reconhece que: 
 

I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao 
sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 

II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 
assumindo-os como firmes e verdadeiros. 

 
 

Local e data: 
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 08 

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE 
MERCADORIAS (LICITANTE) 
 

Autorização para Representação em Licitações 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: 

Telefone comercial: 

E-mail: 

Representante legal: 

CPF: RG: Telefone: 

 
Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
 

I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 

II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; e 

III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas 
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, dos 
quais declara ter pleno conhecimento. 

 
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá implicar o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto nos normativos expedidos pela Bolsa Brasileira de Mercadorias e/ou 
nos editais de licitação dos quais venha a participar. O Licitante autoriza a Bolsa Brasileira de Mercadorias a 
expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas. 
 
Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 
abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de 
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, podendo a sociedade corretora, para 
tanto: 

I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

II. apresentar lance de preço; 

III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 

V. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

VI. apresentar e retirar documentos; 

VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

VIII. assinar documentos relativos às propostas; 

IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 
mandato, que não poderá ser substabelecido. 

 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 
O presente Termo de Adesão é válido até 31/12/201_, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer 
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. 
Local e data: 

 
 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 09 
 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital: 

Órgão comprador: 

Marca do produto: 

Especificação do produto:  

Documentação do Produto: (conforme Termo de Referência) 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 
e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório 
(edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ME/EPP.)] 

Data: 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. 
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ANEXO 10 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E A EMPRESA _______________________________________, TENDO POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO DE _________________. 
 

 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE–SP, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.152.139/0001-99, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu ______________ , nome, RG nº. ___________ e CPF/MF nº. ____________ 
e, de outro, a firma _________________, com sede na Rua ___________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. _____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato representada por seu (nome, função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo 
com o que consta do Processo n° ___/____, relativo ao Pregão Eletrônico nº. ___/____, têm entre 
si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 

1.1. - Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E 
INFANTIL, para Rede Municipal de Educação de Novo Horizonte – SP, conforme descrito no 

Termo de Referência Anexo I do edital de licitação nº_____. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 
 
2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato 
os documentos do Edital de Pregão nº. ___/____, constantes do Processo nº. ___/____, e, em 
especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado. 

 
2.2. A Execução deste Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 10.520/2002 e a Lei 
Federal nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente: 

 
........... 
 
CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO: 
4.1. O presente contrato terá vigência de __ (________) dias, a partir de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
5.1. Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a Contratante pagará à Contratada o preço certo, 
irreajustável e total de R$ _______________. 
 
5.2. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-

ratadie”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
5.3. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte se compromete a realizar o pagamento à 
CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, em 30 (trinta) dias, 
contados da data do aceite da Nota Fiscal, correspondente a entrega efetivamente realizada, e de 
acordo com o Edital de Licitação. 
 
5.4. Ocorrendo erro na apresentação de faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para 
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retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da 

nova fatura devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 
caso, correção sobre os valores.  
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
 
6.1 – O MATERIAL ESCOLAR deverá ser entregues em até 05 (cinco) dias uteis, contados do 
recebimento da autorização de fornecimento/assinatura do contrato, na Secretaria Municipal de 
Educação, sito a Rua Carvalho Leme nº 362, Centro, Novo Horizonte - SP. 
 
CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar os 
objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 
vigente. 
 
7.2. Fica a Contratada responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do 
bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão de obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 
 
8.1. A Contratante obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) 
emitida(s). 

 
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES DECORRENTES DE INADIMPLENCIAS NA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO: 
 
9.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 
percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 
CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 
9.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 9.1., sem prejuízo 
do processo de advertência. 
 
9.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 
etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 
impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 
4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 
cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 
de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
9.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
 
9.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 
77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem 
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prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 

 
10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 
rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO: 
 
11.1. Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de 
duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se 
publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 
...................... , .........de..................de ____ 

 
______________________________ 

Prefeito Municipal 
 

______________________________ 
P/ CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
NOME: NOME: 

RG: RG: 
CPF: CPF: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CONTRATADO: 
CONTRATO Nº  
OBJETO: 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. ESTAMOS CIENTES DE QUE: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. DAMO-NOS POR NOTIFICADOS PARA: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 
Contrato nº _______ Processo Licitatório nº _________ 
Modalidade: ___________________ 
Objeto:  
 
Contratado: 

CNPJ:     I.E.: 
Endereço: 
Telefone: 
Email:          Site: 
Responsável: 
CPF:      R.G.: 
Endereço: 
Telefone: 
Email: 
 

 
Pela presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do 
contrato nº _______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, 
que tem como objeto ___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das 
normas e obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, 
que rege os processos licitatórios e contratos. 
Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da 
empresa, especialmente quanto ao endereço eletrônico (email), pelo qual deverá ocorrer todas 
notificações, citações e intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual 
processo de responsabilização e aplicação de penalidade. 
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do 
Município de Novo Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre 
outros de interesse das partes. 
Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 
 
 

____________,__/__/_____ 
Local e data 

 
_________________________________ 

Contratado 
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ANEXO 11 
 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
(JUNTO COM A PROPOSTA) 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome Completo: 

____________________________________________________________________ 

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CPF: _____________________  RG: _______________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/___________ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cidade _________________________ estado: ______________________________  

CEP ____________________ 

E-mail institucional: __________________________________________________ 

E-mail pessoal: _____________________________________________________ 

Telefones: (___) __________________ (___) ______________________ 

 


