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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 

 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES  

PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO” 

 

PROCESSO N.º 31.865/2020 
TIPO DO PREGÃO: Menor preço unitário por ITEM 
 

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 

público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 

com critério de julgamento Menor preço unitário por ITEM, objetivando o REGISTRO DE 

PREÇOS dos itens descritos no Anexo 01, Processo Administrativo nº 31.865/2020, em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei Municipal nº 3.940/03, o Decreto Municipal nº 

12.583/2020, as Leis Complementares 123/06 e LC 147/14, Decreto nº 6.941/2006 e as Portarias nº 

8.145/2016 e 9.391/2018, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.  
 

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 

Cadastro de Propostas iniciais e documentos de Habilitação até:  08/03/2021  às 07h30   

Abertura de Propostas iniciais e abertura da sessão:       08/03/2021  às 08h00   

Início do Pregão (fase competitiva):         08/03/2021  às 08h30  

Tempo de Disputa:    10 minutos 
 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 

 

1. OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, Registro de preço para 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO”, com entrega parcelada, conforme descrito no anexo 01. 

 

1.1 O valor estimado para cada item tem caráter sigiloso e será tornado público apenas e 

imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 

1.2. As quantidades constantes do Anexo 1 são estimativas da Secretaria de Educação, não 

obrigando a Administração à aquisição total. 

 

1.3. A dotação orçamentária a ser utilizada são as: 

02.09.01.33.90.30 – Secretaria de Educação – Fichas 348 e 367; 

02.09.02.33.90.30 – Secretaria de Educação – Fichas 392 e 393; 

02.09.03.33.90.30 – Secretaria de Educação – Fichas 428, 428, 459, 460 e 477. 

 

1.4. Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO 01 Modelo de proposta financeira 

ANEXO 02 Ata de Registro de Preço 

ANEXO 03 Documentos de Habilitação 

ANEXO 04   Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação  

ANEXO 05 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 

empresa empregadora 

ANEXO 06 Declaração de conhecimento e atendimento das condições do Edital 

cumprimento aos requisitos de habilitação 
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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 por meio do Sistema 

de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.  

2.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Funcionário Daniel Cruz de Novaes, denominado 

Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio, 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).  

 
 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 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.Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação  

exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

4.3.É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; das quais 

participe, seja a que título for, servidor público municipal de Americana;  

4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência ou que esteja suspensa de 

licitar e/ou impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Americana, nos termos do artigo 

87, inciso III da Lei 8.666/93 e do artigo 7º da lei 10.520/02 ou que tenha sido declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV 

da Lei 8.666/93. 

4.5. O licitante deverá estar credenciado, diretamente ou por meio da 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 no mínimo uma hora antes do 

horário fixado no edital para apresentação da proposta, documentos de habilitação e início do 

pregão.  

4.6.O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo dos licitantes do certame, que 

pagarão a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o valor por ele 

escolhido, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação. 

 

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) conduzir a sessão pública; 

b) receber e encaminhar as impugnações e os pedidos de esclarecimentos do Edital e dos Anexos, 

além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; 

c) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital; 

d) coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

e) verificar e julgar as condições de habilitação; 

f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) indicar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto quando não houver recurso; 
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j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio e 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação. 

 
 

6. CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA 

BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear por meio do 

instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado, 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 através de seu representante designado, 

o qual 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, 

documentos de habilitação e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 

mediante prévia definição de senha privativa; 

6.4 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave de acesso poderão ser iniciados 

diretamente no site de licitações, no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br acesso 

“credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 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. 

6.5 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; 

6.6 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; 

6.7 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. 

 

7. PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de 

habilitação por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login” 

opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”. 

 7.1.1 A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados 

eletronicamente até a data e horário definidos para cadastro, conforme indicação no preâmbulo 

deste edital.     

7.1.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até o encerramento do cadastro de propostas iniciais e dos 

documentos de habilitação. 

    7.1.3 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

7.2 Caberá ao fornecedor 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 de sua desconexão; 
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7.3 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações 

poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00 

horas (horário de Brasília). 

 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à 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 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema; 

8.4 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,001 (um milésimo de real).  

8.5 Será adotado para envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

8.7 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;  

8.8 Caso haja desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 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;  

8.9 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes, via 

Chat do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para continuidade da sessão; 

8.8. A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta etapa, 

a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 (dois) 

minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 2 

(dois) minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e assim 

sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos lances 

ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, 

quando finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que 

ensejar prorrogação; 

8.9. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 

mínimo de lance a ser ofertado, observando o intervalo mínimo fixado neste edital, evitando 

assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo 

hábil;  

8.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeiro acerca da aceitação do 

lance de menor valor; 

8.11 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
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8.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.13 O Pregoeiro, por meio do sistema do pregão eletrônico, solicitará ao licitante melhor 

classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie por meio do e-mail 

suprimentos@americana.sp.gov.br a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. 

8.14. 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 subseqüente, 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; 

8.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação; 

8.16. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 

da proposta ou lance de menor preço. Porém, nas hipóteses de desempate e preferência de 

contratação, devem ser seguidas as disposições da Lei Complementar n.º 123/2006, em seus arts. 44 

e 45. 

8.17. Caso haja a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes/itens, 

o Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

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 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 

próprio as MARCAS dos produtos ofertados. A não inserção de informações contendo as marcas 

dos produtos neste campo implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação 

suficiente para classificação da proposta; 

9.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 . 

9.4 A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do 

Pregão. 

9.5 Serão aceitas até 03(três) casas decimais no preço unitário de cada item ofertado. 

 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

10.1 A Empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com os 

valores oferecidos após a etapa de lances e negociação, 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, na forma e no prazo estipulados no item 8.13, 

deste Edital; 

10.2 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados na 

proposta; 

10.3 O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais;  

10.4 Na proposta deverá conter a especificação completa do produto oferecido com informações 

técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, 

deste Edital; 
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10.5 Data e assinatura do Representante Legal da proponente deverão estar discriminadas na 

proposta; 

10.6 O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, deverá ser fornecido, 

conforme descrito no ANEXO 01 – “MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA”; 

10.7 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer(em) o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM; 

10.8 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital; 

10.9 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor; 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, 

observado o prazo para fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

11.2 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; 

11.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou o lance subseqüente, 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; 

11.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes; 

11.5 Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV- Confirmação de Venda, 

contendo as qualificações e especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado. 

 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1 Conforme ANEXO 03  

 

13. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

13.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, podendo este ser formalizado por meio de 

requerimento endereçado ao Pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil, 

n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail: 

suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00.  

13.2 As impugnações deverão ser protocoladas pelos interessados até 03 (três) dias úteis anteriores 

à data fixada para abertura da sessão pública, na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), ou encaminhadas por meio do e-

mail: suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas. 

13.3 Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 

fazê-lo, por meio do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das 

suas razões, devendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os demais licitantes 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 do licitante importará a decadência 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; 
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13.6 Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo; 

13.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em fornecer o produto licitado no prazo 

estabelecido no edital e na ata de registro de preços, quando convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta, ensejarão: 

 15.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos. 
 

15.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

ao não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades: 

15.2.1. - multa de 0,03% (três décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação do 

objeto, sem justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Pedido de 

Compra, até o 5.º (quinto) dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 15.2.2. 

desta Cláusula. 

15.2.2. - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do Pedido Global de 

Compra, no caso de descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso 

de rescisão administrativa por ato de sua responsabilidade. 

15.2.3. - na hipótese de rescisão, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á 

suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

15.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que o detentor da Ata ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

15.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 

detentora da Ata com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

15.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a detentora da Ata de reparação das eventuais perdas 

e danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana. 

15.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 

15.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou a 

detentora da Ata poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
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15.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de 

julgamento; 

15.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Americana e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

Município de Americana.  

 

16 DO REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Americana, 

firmará a Ata com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação 

nos termos da minuta ANEXO 02 que integra este Edital; 

16.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar a Ata, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Americana. 

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito de contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

16.3 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido 

no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 14 e seguintes 

deste Edital, podendo a Prefeitura de Americana convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração da Ata; 

16.4 No ato da assinatura da Ata, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata 

em nome da empresa; 

16.5 A prestação do objeto desta licitação será efetuada mediante expedição, pela Secretaria de 

Educação, do Pedido de Compra, do qual constará a data de expedição, especificações do material, 

quantitativos, locais e prazos de entrega e preços unitários e totais. 

16.6 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a 

fornecer o produto ofertado, nas quantidades indicadas pela Secretaria de Educação, em cada 

pedido de compra. 

16.7 A Prefeitura Municipal de Americana não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos 

produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

16.7.1. Os quantitativos totais expressos no Formulário "Proposta Financeira" são estimados e 

representam as previsões da Secretaria de Educação para as compras durante o prazo de 12 (doze) 

meses. 

16.8 A existência de preço registrado não obriga a Prefeitura Municipal de Americana a firmar as 

contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação vigente, sendo assegurada à detentora da Ata de Registro de Preços, preferência em 

igualdade de condições. 

16.9 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas 

nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

16.10 No ato da assinatura da Ata a empresa vencedora deverá apresentar Prova de Regularidade 

com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 

de setembro de 2014).  

16.11 As empresas em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 

documentos para a assinatura da ata:  

 16.11.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
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documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o 

plano de recuperação judicial.  

 16.11.2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

17.1 No recebimento e aceitação do produto, serão observadas, no que couber, as disposições 

contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

18. PRAZOS 

18.1 O prazo de entrega do objeto desta licitação deverá ser conforme previsto no ANEXO 01 deste 

Edital – “MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA”;  

18.2 O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

19. PAGAMENTO 

19.1 O pagamento será efetuado conforme previsto na Ata de Registro de preço, ANEXO 02. 

 

20. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

20.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 

Preços será a Secretaria de Educação, conforme Processo Administrativo n.º 31.865/2020. 

 
 

21. DEMAIS CONDIÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS 

21.1 Constam da Minuta anexa a este Edital (ANEXO 02). 

  
 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Americana revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura; 

22.2 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 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, 

cancelamento da ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis; 

22.3 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; 

22.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

22.5 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; 

22.6 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; 

22.7 O andamento do procedimento de licitação, entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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justificativas e outras decisões referentes ao procedimento, sendo ainda facultada a Administração a 

comunicação por qualquer meio que comprove o recebimento; 

22.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 

22.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

22.10 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; 

22.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o Fórum da Comarca de Americana, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro;  

22.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário das 09h00 às 

16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Americana, na 

Unidade de Suprimentos para melhores esclarecimentos; 

22.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

22.14 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 

subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

22.15 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 
                                                                

                           

 
  Autorizo a publicação oficial   

                                        

               

            _______________________________________ 

            Fabio Beretta Rossi 

            Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO 01 -  Modelo de Proposta Financeira 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 31.865/2020 
Este formulário poderá ser transformado em Proposta Financeira, desde que seja preenchido, 

assinado e colocado em envelope, conforme autoriza o Edital. 
 

Proponente: _____________________________________________________________________ 

Endereço:  ______________________________________________________________________ 

Bairro:  _________________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Cidade: _______________________ Estado: ____________ 

Telefone: ____________________ Fax: ___________________E-mail_______________________ 
 
ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA PRINCIPAL) 

Item Qtde 

min. 

Qtde 

máx. 

Unid. de 

medida 

Descrição do item/Marca Valor 

Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ (vr. unit. 

X qtd. máx.) 

1 9 54 Unid. 
Almofada para carimbo, com tampa plástica, 
medidas: 9,5 x 12,5cm. Nas cores azul e 
vermelha.  

 

2 90 270 Unid. Apagador de lousa comum.   

3 4 18 Unid. 
Apagador para quadro branco, com corpo 
plástico e base em feltro. Medidas (LxCxA): 60x 
150x 45mm.  

 

4 450 8100 Unid. 

Apontador para lápis com depósito retangular, 
confeccionado em resina termoplástica com 
furo cônico, lâmina em aço fixada por parafuso, 
sem ondulações ou deformações, 
perfeitamente ajustada e afiada. Medidas 
aproximadas 60mm X 25mm X 15mm. Produto 
certificado pelo Inmetro.  

 

5 1 9 Rolo Barbante Crú, rolo de 1kg. Espessura nº 06 
 

 

6 4 36 Kg. Bastão de cola quente grande pacote com 1Kg.   

7 9 270 Cx. 

Borracha branca com cinta plástica. 
Composição: borracha sintética isenta de PVC, 
cargas inertes e pigmentos. Cinta plástica: 
resinas termoplásticas e pigmentos. Gravado 
na cinta a marca. Atóxica. Medidas 
aproximadas: 43 mm X 29 mm X 13 mm. 
Produto certificado pelo Inmetro. Caixa com 24 
unidades.  

 

8 90 4500 Unid. 
Caderno brochura pequeno 96 folhas brancas 
de 1ª qualidade.  

 

9 450 9000 Unid. 
Caderno brochurão 80 folhas, formato: 210 x 
297 mm, folha branca de 1ª qualidade.  

 

10 90 1800 Unid. 
Caderno capa dura pequeno 96 folhas. Folhas 
brancas de 1º qualidade.  

 

11 900 7200 Unid. 

Caderno espiral, de arame galvanizado, capa 
dura, no formato universitário (1x1), com 96 
folhas pautadas, e capa em 4 cores. Formato: 
27,5x20 cm. Gramatura da folha de 56 g/m².  

 

12 45 450 Unid. 

Caixa de arquivo morto, em papelão ondulado, 
duplex (parede simples), 2 capas kraft, 
desmontável, medidas: 360x250x135mm. Cor 
parda.  
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13 9 45 Unid. 

Calculadora de mesa, sem bobina, alimentação 
por bateria e solar, com 12 dígitos, visor de 
LCD, teclas plásticas, com memória, calculo de 
porcentagem, tecla multifunção.  Medidas: 19 x 
14,5.  

 

14 9 63 Cx. 

Caneta destaca texto, comp. fluorescente, 
resinas termoplásticas, tinta à base de corantes 
orgânicos e solventes.  Cor: amarela 
fluorescente, rosa fluorescente e verde 
fluorescente. Ponta indeformável de 3 a 5 mm. 
Validade mínima de 1 anos, a partir da data de 
entrega. Caixa com 12 unidades.  

 

15 9 180 Cx. 

Caneta esferográfica nas cores: azul, vermelha 
e preta, corpo hexagonal transparente 
confeccionado em resinas termoplásticas, 
marca e símbolo no Inmetro impressos no 
corpo da caneta. Tampa com respiro e da 
mesma cor da tinta. Ponta de latão de 1mm. 
Tintas e componentes plásticos atóxicos. 
Medidas: 155 mm X 7 mm. Produto certificado 
pelo Inmetro. Caixa com 50 unidades.  

 

16 4 9 Pct. 
Capa para encadernação, em polipropileno. 
Formato A4 210x297mm. Cores variadas. 
Pacote com 100un.  

 

17 9 90 Cx. Clips niquelado. Caixa c/ 500 gramas nº 0/0.   

18 9 45 Cx. Clips niquelado. Caixa c/ 500 gramas nº 6/0.   

19 9 54 Cx. Clips niquelado. Caixa c/ 500 gramas nº 8/0.   

20 9 135 Cx. 

Cola bastão tubo com 10 gramas. Composição: 
PVA, acetato de polivinila. Ideal para papel, 
tecido, cartão. Colagem limpa e sem 
desperdícios, secagem rápida, tubo plástico 
giratório com tampa apropriada para evitar 
ressecamento. Produto certificado pelo 
Inmetro.Caixa com 12 unidades.  

 

21 90 1800 Cx. 

Cola branca 110 grs., lavável. Composição: 
PVA, atóxica, isenta de cargas minerais e 
substâncias nocivas a saúde. Com bico 
aplicador e espátula para espalhar a cola. 
Produto certificado pelo Inmetro. Caixa com 
doze unidades.  

 

22 4 90 Unid. 

Cola branca líquida 1000grs. Composição: 
PVA. Atóxica, isenta de cargas minerais e 
substâncias nocivas a saúde. Teor de sólido de 
30 variando para + ou - 2, viscosidade de 4000 
podendo variar + ou - 1000. Com bico aplicador 
e alça para segurar o tubo. Produto certificado 
pelo Inmetro.  

 

23 18 90 Cx. 
Colchete de aço  metálico. Tamanho nº 07. 
Caixa com 72 unid.  

 

24 18 72 Cx. 
Colchete de aço  metálico. Tamanho nº 15. 
Caixa com 72 unid.  

 

25 270 1800 Cx. 

Conjunto de cola colorida relevo com glitter 
com 06 cores de 20g, aplicação sobre papel, 
papel cartão, E.V.A e cartolina. Não tóxico, 
solúvel em água, composição resina, 
pigmentos, mica tratada. Deverá estar de 
acordo com a NBR 15236 – Segurança do 
Material Escolar. Produto certificado pelo 
Inmetro.  

 

26 9 45 Unid. 
Contact transparente. Laminado de PVC auto-
adesivo, protegido, no verso, por papel 
siliconado. Medida: 45 cm x 25 m.  
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27 1 7 Cx. 

Corretivo líquido, atóxico, inodoro, a base de 
água, para correção de qualquer tipo de 
escrita. Frasco com 18ml. Caixa com 12 
unidades.  

 

28 9 45 Cx. 
Envelope  pardo -  25  x 17 cm, caixa com 250 
unidades.  

 

29 4 18 Cx. 
Envelope Carta branco, medidas 114X162 mm. 
Caixa com 1000 unidades.  

 

30 9 18 Cx. 
Envelope pardo - 110  x 170 mm cx. Com 250 
unidades. 

 

 

31 27 126 Cx. 
Envelope pardo - medindo 36x26 cm., 250 
unidades.  

 

32 900 22500 Unid. 
Envelope plástico para pasta catálogo, 
tamanho oficio, com 4 furos, com espessura 
mínima de 0,15mm, transparente.  

 

33 900 7200 Unid. 
Envelope plástico, tamanho oficio, sem furos, 
com espessura mínima de 0,15 mm, 
transparente.  

 

34 4 27 Cx. 
Etiqueta branca 33,9 x 101,6 mm. caixa com 
350 etiquetas.  

 

35 4 9 Cx. 
Extrator de grampos, em aço niquelado, tipo 
espátula, medida aproximada: 15cm. Caixa 
com 12un.  

 

36 90 900 Unid. Fita adesiva crepe tamanho: 24mm x 50m.   

37 45 900 Unid. Fita adesiva crepe tamanho: 48mm x 50m.   

38 18 90 Unid. 
Fita adesiva dupla face. Medidas: 18 mm x 30 
m.  

 

39 27 450 Unid. 
Fita adesiva transparente, larga para fechar 
caixa. Medidas: 48mm x 50m.  

 

40 18 450 Unid. 
Fita adesiva transparente, tamanho 12mm x 
33m.  

 

41 27 378 Pct. 
Folha de EVA medindo 60cm x 40cm x 2mm, 
pacote com 10 folhas, nas cores: amarelo, azul, 
laranja, rosa, verde e vermelha.  

 

42 450 7200 Unid. 
Folha de papel almaço com pauta, folha branca 
de 1ª qualidade.  

 

43 90 450 Cx. 
Giz branco cilíndrico plastificado antialérgico 
caixa com 500 unidades.  

 

44 45 180 Cx. 
Giz colorido cilíndrico plastificado antialérgico. 
caixa com 500 unidades.  

 

45 45 360 Cx. 

Gizão de cera redondo com 12 cores, com 
peso mínimo de 102g, dimensões aproximadas 
de 10 mm (diâmetro) e 105 mm (comprimento), 
a base de ceras, cargas, minerais inertes e 
pigmentos, componentes totalmente atóxicos, 
não perecível, formato anatômico para 
crianças, matérias primas de alta qualidade, 
não esfarela, não mancha as mãos, fórmula 
resistente à quebra, ideal para uso escolar, 
cores vivas que facilitam sua identificação, 
embalagem estojo com abertura para 
visualização dos gizes. Produto certificado pelo 
Inmetro.  

 

46 9 36 Unid. 

Grampeador de papel, de mesa; estrutura 
metálica com base plástica reforçada; para 
grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, com 
capacidade para grampeador, no mínimo, 100 
folhas de papel 75g/m²; medidas: 28,5 x 17 x 7 
cms.  

 

47 45 162 Unid. 

Grampeador de papel, de mesa; estrutura 
metálica com base plástica; para grampos 26/6 
e com capacidade mínima para grampear  20 
folhas de papel 75g/m²; medidas mínimas: 12,5 
x 3 x 5 cm.  
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48 27 54 Unid. 
Grampeador de parede de boa qualidade, para 
grampo 106/6 mm  

 

49 45 135 Cx. 
Grampos para grampeador, em aço niquelado, 
tamanho 26/6. Caixa com 5.000 un.  

 

50 23 45 Cx. 
Grampos trançados, para papel cx c/ 50und nº 
02.  

 

51 27 180 Jg. 

Jogo de caneta hidrográfica com 12 cores. 
Deverá conter as seguintes cores: amarelo 
claro, amarelo ouro, laranja, rosa, vermelho, 
azul claro, azul escuro, verde claro, verde 
escuro, cinza, marrom e preto. Lavável e 
atóxica. Medidas aproximadas: comprimento de 
125 mm, diâmetro 10 mm e ponta com 
diâmetro de 4mm,  corpo opaco e tampa na cor 
da tinta. Ponta com diâmetro de 4mm, 
embalada em cartela plástica transparente.  

 

52 63 450 Cx. 

Lápis de cor, de resina sintética (polimeros 
termoplasticos), confeccionado com 75% de 
materia-prima virgem (variação de +/- 2%) e 
25% de materia-prima reciclada (variação de 
+/- 2%). Mina colorida, diametro de 4,0 mm 
(variação de +/- 0,1 mm). Corpo triangular de 
comprimento de 125,0 mm (variação de +/-
1mm), apontado, inscrito em diametro de 9,1 
mm (variação de +/- 0,1mm), recoberto 
externamente em resina polimérica 
termoplastica na cor do traço, contendo uma 
camada externa sobre o lapis em resina 
polimerica termoplastica incolor para dar 
acabamento brilhante ao lápis, gravado com 
nome do fabricante. Caixa com 12 cores: preto, 
marrom, violeta, azul escuro, azul claro, verde 
escuro, verde claro, amarelo, laranja, vermelho, 
cinza prateado e rosa. Embalagem deve 
apresentar nome e/ou CNPJ do fabricante, selo 
do Inmetro, informações de uso e faixa etaria 
aplicavel. Produto certificado pelo Inmetro.  

 

53 180 1800 Cx. 

Lápis de cor comum, caixa com 12 cores 
sortidas, de cor inteiro, formato 
cilíndrico/hexagonal, não tóxico, apontado, 
mina resistente e macia, próprio para uso 
escolar. O lápis deverá ser confeccionado em 
madeira, isenta de nós, apresentando colagem 
perfeita das metades e rígida fixação do grafite. 
Comprimento minimo de 170 mm.  

 

54 9 135 Cx. 

Lápis grafite nº2, formato sextavado, apontado, 
atóxico, corpo preto confeccionado em resina, 
grafite de 1ª qualidade e resistente que não 
quebre com facilidade. Comprimento de 
175mm. Marca e simbologia do Inmetro 
gravada no corpo do produto. Caixa com 144 
unidades. Na embalagem deverá constar 
dados do fabricante, marca do produto, 
garantia de qualidade por tempo indeterminado 
excetuado o desgaste normal pelo uso. Produto 
certificado pelo Inmetro.  

 

55 36 90 Unid. 
Livro ata. Medidas 220x320 mm; capa 
revestida com papel Kraft; na cor preta; com 
100 folhas numeradas; papel off-set.  

 

56 4 27 Cx. 

Marcador para retroprojetor- - Tinta 
permanente ponta fina 2,0mm, nas cores: 
preta, vermelha, azul e verde. Caixa com 12 
unid.  

 

57 360 1800 Cx. 
Massa para modelar com 12 cores que possa 
ser pintada com tintas acrílicas, pva e guache,  
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estojo com 12 cores com peso mínimo de 
200g, a base de carboidratos de cereais, água, 
glúten, cloreto de sódio, aroma, aditivos e 
pigmentos, massa com textura supermacia, 
excelente consistência, cores vivas e miscíveis, 
que não esfarela produto atóxico, não mancha 
as mãos, pode ser reaproveitado, indicada para 
crianças à partir de 03 anos de idade com 
validade de 24 meses. Produto certificado pelo 
Inmetro. 

58 18 90 Pct. 

Papel A4, material papel alcalino 100% 
reciclado pós consumo, cor natural palha, 
formato 210 x 297, 75gr/m2. Embalado em 
resma com 500 folhas. Aplicação: impressoras 
laser e jato de tinta.  Composição: 25% de 
aparas de embalagem longa vida e 75% de 
aparas pós consumo. Com selo FSC da cadeia 
de custódia para produtos reciclados na 
utilização de aparas.  

 

59 45 360 Pct. 
Papel Camurça pacote com 25 folhas, nas  
cores: amarela, laranja, preta, verde e 
vermelha.  

 

60 90 540 Pct. 
Papel Cartão pacote com 20 folhas, nas cores: 
amarela, branca, preta, verde e vermelha.  

 

61 45 270 Pct. 
Papel Cartolina pacote com 100 folhas,  nas 
cores: amarela, azul, branca, rosa e verde.  

 

62 9 90 Pct. 
Papel Celofane pacote com 50 folhas, nas 
cores: incolor, amarela, azul, verde e vermelha.  

 

63 45 180 Pct. 
Papel Color Set pacote com 20 folhas, nas 
cores: amarela, azul, laranja, marrom, preta, 
rosa, verde e vermelha.  

 

64 45 270 Cx. 
Papel Crepom caixa com 40 folhas, nas cores: 
amarela, azul, branca, laranja, marrom, preta, 
rosa, verde e vermelha.  

 

65 9 90 Pct. 
Papel Dobradura Espelho, pacote com 40 
folhas, nas cores: amarela, azul, laranja, verde 
e vermelha.  

 

66 27 90 Unid. 
Papel Kraft natural em Bobina largura: 60 cm  -  
peso médio: 8 kg, cor parda.  

 

67 18 90 Pct. 
Papel Laminado pacote com 40 folhas, nas 
cores: azul, dourada, prata, rosa, verde e 
vermelha.  

 

68 45 90 Pct. 
Papel sulfite 40, pacote de 500 fls formato: 215 
x 315 mm.  

 

69 45 135 Pct. 

Papel sulfite A4, medindo 210 X 297 mm, 
gramatura de 75g/m², para uso em impressoras 
laser, copiadora de alta velocidade, fax e 
impressora jato de tinta.  Resma com 500 
unidades. Nas cores: amarela, azul, verde, 
rosa.  

 

70 360 1260 Cx. 
Papel sulfite branco, embalagem à prova de 
umidade. Caixa com 10 resmas de 500 fls 
formato: 210 x 297 mm, 75 gr/m2 - A4.  

 

71 4 23 Cx. 
Papel sulfite branco, embalagem à prova de 
umidade. Caixa com 10 resmas de 500 folhas. 
formato: 215 x 315 mm - Ofício 9.  

 

72 90 450 Unid. 
Pasta A - Z, dorso largo, com visor, ofício. 
Tamanho: 35x28x8cm.  

 

73 18 90 Unid. 
Pasta A-Z, dorso estreito largura dorso: 4,5 
tamanho: 34,5 x 28 cm.  

 

74 18 180 Unid. 

Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos 
com espessura mínima de 0,15mm; capa 
plástica com visor, com 4 extensores de 
plástico. Tamanho ofício. Cor preta.  
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75 4500 13500 Unid. 
Pasta com abas e elastico, em papelão, 
plastificado. Pesando 250 g/m2 . Tamanho 
oficio. Cores diversas.  

 

76 1800 7200 Unid. 
Pasta plastificada, cor azul, com presilha 
material resistente que não deforma.  

 

77 180 720 Unid. 
Pasta Polionda, cor azul tamanho grande: 34 x 
25 x 5,5cm.  

 

78 90 540 Unid. 
Pasta Polionda, cor azul tamanho pequeno: 34 
x 25 x 3,5cm.  

 

79 18 54 Cx. 
Pasta suspensa para arquivo, cartão kraft, com 
etiqueta e plástico de identificação. Caixa c/ 50 
unidades.  

 

80 9 45 Unid. 

Perfurador de papel grande, com capacidade 
mínima para perfurador 35 folhas de papel 
sulfite 75gr/m2. Medidas minimas: 13,5 x 11,5 x 
13 cms.  

 

81 27 126 Cx. 
Pincel atômico ponta grossa chanfrada, Cx.com 
12 unid. Azul, Preto e Vermelho.  

 

82 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 04.   

83 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 08.   

84 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 12.   

85 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 16.   

86 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 20.   

87 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 04.   

88 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 08.   

89 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 12.   

90 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 16.   

91 9 18 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 20.   

92 18 36 Cx. 

Pincel marcador hidrográfico, ponta de feltro 
redonda de 5mm e traço de 2mm. Medidas: 
140 x 15mm. Produto certificado pelo Inmetro. 
Cores: Azul, preto e vermelho. Caixa com 12 
unidades.  

 

93 27 81 Cx. 
Pincel para quadro branco, com ponta em 
acrílico, em formato ogiva, não recarregável. 
Cores azul, preta e vermelha. Caixa c/ 12 unid.  

 

94 27 90 Unid. 
Pistola de cola quente para bastões grandes, 
bivolt (para refil grosso).  

 

95 450 2700 Unid. 

Regua de 30cm, injetada em pet (politereflato 
de etila), reciclado pós consumo (verde com 
transmitância transparente natural das 
embalagens de origem), com no mínimo 92% 
de pet reciclado e 8% de aditivos, 
estabilizantes, plastificantes e outros 
componentes, impressa através de processo 
de tampografia ou serigrafia. Impressão das 
escalas em milimetros, centrimetos e logotipo 
em uma cor, impressão resistente, com tintas 
atóxicas. O produto acabado deve apresentar 
as seguintes dimensões mínimas: comprimento 
com 305mm e largura de 30mm. O produto 
deverá possuir marca de reciclagem, indicando 
o texto "pet reciclado pós consumo". O produto 
deve estar em conformidade com os requisitos 
de toxicologia (segurança de artigos escolares) 
da norma ABNT-NBR 15.236:2012.  

 

96 27 45 Unid. Régua de madeira de 1 metro.   

97 90 176 Unid. 
Régua plástica, 50cm, em acrílico, 
transparente, escala milimétrica e graduada de 
50cm.  

 

98 4 9 Unid. 
Rolo de Espuma para pintura com 5cm, 
material: poliester.  
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99 9 45 Unid. 
Suporte de mesa para fita adesiva pequena 12 
mm x 33 m.  

 

100 450 3600 Unid. Tela para pintura tamanho: 30 x 40 cm.   

101 63 360 Unid. 

Têmpera Guache, cores: amarelo ouro, azul 
celeste, azul turquesa, branca, laranja, marrom, 
preta, rosa, verde bandeira, verde folha e 
vermelho fogo, em cores vivas e miscíveis 
entre si, solúvel em água, frasco produzidos 
com material de alta qualidade, tampa com 
rosca com bico econômico abre e fecha, com 
no mínimo 250ml cada frasco,  com rotulo do 
produto individual, descrição da cor e validade, 
com ótima cobertura, produto atóxico, para ser 
aplicado em papel, papel cartão, cartolina, 
produzida a base de resina, água, pigmentos, 
carga e conservantes, indicada para crianças à 
partir de 03 anos de idade. Produto certificado 
pelo Inmetro.  

 

102 9 45 Unid. 

Tesoura de picotar em aço inox, medida 23 
cms, para 3 dedos. Lâminas fixadas por 
parafuso. Cabo confeccionado em resina 
termoplástica com anéis internos 
emborrachados. Produto certificado pelo 
Inmetro.  

 

103 450 1800 Unid. 

Tesoura escolar infantil com pontas redondas 
medindo 14 cm. Produzida em aço inox, marca 
impressa na lâmina. Lâminas fixadas com 
parafuso e perfeitamente ajustadas que 
garantem o corte. Cabo na cor preta com anéis 
emborrachados para 3 dedos. Produto 
certificado pelo Inmetro.  

 

104 18 180 Unid. 

Tinta acrílica nas cores: amarela, amarelo pele, 
azul céu, azul cobalto, azul turquesa, branca, 
marrom claro, marrom escuro, preta, rosa, 
verde claro, verde musgo e vermelha, para tela 
em bisnaga de alumínio com no mínimo 20ml, 
pode ser aplicado com espátula ou pincel, 
produto solúvel em água, secagem rápida com 
acabamento brilhante. Composição: Resina 
Acrílica, Pigmentos, Aditivos e Conservante. O 
produto deverá estar de acordo com a ASTM D 
4236.  

 

 
 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP (COTA RESERVADA) 
Item Qtde 

min. 

Qtde 

máx. 

Unid. de 

medida 

Descrição do item/Marca Valor 

Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ (vr. unit. 

X qtd. máx.) 

105 1 6 Unid. 
Almofada para carimbo, com tampa plástica, 
medidas: 9,5 x 12,5cm. Nas cores azul e 
vermelha.  

 

106 10 30 Unid. Apagador de lousa comum.   

107 1 2 Unid. 
Apagador para quadro branco, com corpo 
plástico e base em feltro. Medidas (LxCxA): 60x 
150x 45mm.  

 

108 50 900 Unid. 

Apontador para lápis com depósito retangular, 
confeccionado em resina termoplástica com 
furo cônico, lâmina em aço fixada por parafuso, 
sem ondulações ou deformações, 
perfeitamente ajustada e afiada. Medidas 
aproximadas 60mm X 25mm X 15mm. Produto 
certificado pelo Inmetro.  

 

109 1 1 Rolo Barbante Crú, rolo de 1kg. Espessura nº 06   

110 1 4 Kg. Bastão de cola quente grande pacote com 1Kg.   
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111 1 30 Cx. 

Borracha branca com cinta plástica. 
Composição: borracha sintética isenta de PVC, 
cargas inertes e pigmentos. Cinta plástica: 
resinas termoplásticas e pigmentos. Gravado 
na cinta a marca. Atóxica. Medidas 
aproximadas: 43 mm X 29 mm X 13 mm. 
Produto certificado pelo Inmetro. Caixa com 24 
unidades.  

 

112 10 500 Unid. 
Caderno brochura pequeno 96 folhas brancas 
de 1ª qualidade.  

 

113 50 1000 Unid. 
Caderno brochurão 80 folhas, formato: 210 x 
297 mm, folha branca de 1ª qualidade.  

 

114 10 200 Unid. 
Caderno capa dura pequeno 96 folhas. Folhas 
brancas de 1º qualidade.  

 

115 100 800 Unid. 

Caderno espiral, de arame galvanizado, capa 
dura, no formato universitário (1x1), com 96 
folhas pautadas, e capa em 4 cores. Formato: 
27,5x20 cm. Gramatura da folha de 56 g/m².  

 

116 5 50 Unid. 

Caixa de arquivo morto, em papelão ondulado, 
duplex (parede simples), 2 capas kraft, 
desmontável, medidas: 360x250x135mm. Cor 
parda.  

 

117 1 5 Unid. 

Calculadora de mesa, sem bobina, alimentação 
por bateria e solar, com 12 dígitos, visor de 
LCD, teclas plásticas, com memória, calculo de 
porcentagem, tecla multifunção.  Medidas: 19 x 
14,5.  

 

118 1 7 Cx. 

Caneta destaca texto, comp. fluorescente, 
resinas termoplásticas, tinta à base de corantes 
orgânicos e solventes.  Cor: amarela 
fluorescente, rosa fluorescente e verde 
fluorescente. Ponta indeformável de 3 a 5 mm. 
Validade mínima de 1 anos, a partir da data de 
entrega. Caixa com 12 unidades.  

 

119 1 20 Cx. 

Caneta esferográfica nas cores: azul, vermelha 
e preta, corpo hexagonal transparente 
confeccionado em resinas termoplásticas, 
marca e símbolo no Inmetro impressos no 
corpo da caneta. Tampa com respiro e da 
mesma cor da tinta. Ponta de latão de 1mm. 
Tintas e componentes plásticos atóxicos. 
Medidas: 155 mm X 7 mm. Produto certificado 
pelo Inmetro. Caixa com 50 unidades.  

 

120 1 1 Pct. 
Capa para encadernação, em polipropileno. 
Formato A4 210x297mm. Cores variadas. 
Pacote com 100un.  

 

121 1 10 Cx. Clips niquelado. Caixa c/ 500 gramas nº 0/0.   

122 1 5 Cx. Clips niquelado. Caixa c/ 500 gramas nº 6/0.   

123 1 6 Cx. Clips niquelado. Caixa c/ 500 gramas nº 8/0.   

124 1 15 Cx. 

Cola bastão tubo com 10 gramas. Composição: 
PVA, acetato de polivinila. Ideal para papel, 
tecido, cartão. Colagem limpa e sem 
desperdícios, secagem rápida, tubo plástico 
giratório com tampa apropriada para evitar 
ressecamento. Produto certificado pelo 
Inmetro.Caixa com 12 unidades.  

 

125 10 200 Cx. 

Cola branca 110 grs., lavável. Composição: 
PVA, atóxica, isenta de cargas minerais e 
substâncias nocivas a saúde. Com bico 
aplicador e espátula para espalhar a cola. 
Produto certificado pelo Inmetro. Caixa com 
doze unidades.  

 

126 1 10 Unid. 
Cola branca líquida 1000grs. Composição: 
PVA. Atóxica, isenta de cargas minerais e 
substâncias nocivas a saúde. Teor de sólido de  
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30 variando para + ou - 2, viscosidade de 4000 
podendo variar + ou - 1000. Com bico aplicador 
e alça para segurar o tubo. Produto certificado 
pelo Inmetro. 

127 2 10 Cx. 
Colchete de aço  metálico. Tamanho nº 07. 
Caixa com 72 unid.  

 

128 2 8 Cx. 
Colchete de aço  metálico. Tamanho nº 15. 
Caixa com 72 unid.  

 

129 30 200 Cx. 

Conjunto de cola colorida relevo com glitter 
com 06 cores de 20g, aplicação sobre papel, 
papel cartão, E.V.A e cartolina. Não tóxico, 
solúvel em água, composição resina, 
pigmentos, mica tratada. Deverá estar de 
acordo com a NBR 15236 – Segurança do 
Material Escolar. Produto certificado pelo 
Inmetro.  

 

130 1 5 Unid. 
Contact transparente. Laminado de PVC auto-
adesivo, protegido, no verso, por papel 
siliconado. Medida: 45 cm x 25 m.  

 

131 1 1 Cx. 

Corretivo líquido, atóxico, inodoro, a base de 
água, para correção de qualquer tipo de 
escrita. Frasco com 18ml. Caixa com 12 
unidades.  

 

132 1 5 Cx. 
Envelope  pardo -  25  x 17 cm, caixa com 250 
unidades.  

 

133 1 2 Cx. 
Envelope Carta branco, medidas 114X162 mm. 
Caixa com 1000 unidades.  

 

134 1 2 Cx. 
Envelope pardo - 110  x 170 mm cx. Com 250 
unidades.  

 

135 3 14 Cx. 
Envelope pardo - medindo 36x26 cm., 250 
unidades.  

 

136 100 2500 Unid. 
Envelope plástico para pasta catálogo, 
tamanho oficio, com 4 furos, com espessura 
mínima de 0,15mm, transparente.  

 

137 100 800 Unid. 
Envelope plástico, tamanho oficio, sem furos, 
com espessura mínima de 0,15 mm, 
transparente.  

 

138 1 3 Cx. 
Etiqueta branca 33,9 x 101,6 mm. caixa com 
350 etiquetas.  

 

139 1 1 Cx. 
Extrator de grampos, em aço niquelado, tipo 
espátula, medida aproximada: 15cm. Caixa 
com 12un.  

 

140 10 100 Unid. Fita adesiva crepe tamanho: 24mm x 50m.   

141 5 100 Unid. Fita adesiva crepe tamanho: 48mm x 50m.   

142 2 10 Unid. 
Fita adesiva dupla face. Medidas: 18 mm x 30 
m.  

 

143 3 50 Unid. 
Fita adesiva transparente, larga para fechar 
caixa. Medidas: 48mm x 50m.  

 

144 2 50 Unid. Fita adesiva transparente, tamanho 12mm x 33m.   

145 3 42 Pct. 
Folha de EVA medindo 60cm x 40cm x 2mm, 
pacote com 10 folhas, nas cores: amarelo, azul, 
laranja, rosa, verde e vermelha.  

 

146 50 800 Unid. 
Folha de papel almaço com pauta, folha branca de 
1ª qualidade.  

 

147 10 50 Cx. 
Giz branco cilíndrico plastificado antialérgico caixa 
com 500 unidades.  

 

148 5 20 Cx. 
Giz colorido cilíndrico plastificado antialérgico. 
caixa com 500 unidades.  

 

149 5 40 Cx. 

Gizão de cera redondo com 12 cores, com peso 
mínimo de 102g, dimensões aproximadas de 10 
mm (diâmetro) e 105 mm (comprimento), a base 
de ceras, cargas, minerais inertes e pigmentos, 
componentes totalmente atóxicos, não perecível, 
formato anatômico para crianças, matérias primas 
de alta qualidade, não esfarela, não mancha as 
mãos, fórmula resistente à quebra, ideal para uso  
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escolar, cores vivas que facilitam sua 
identificação, embalagem estojo com abertura 
para visualização dos gizes. Produto certificado 

pelo Inmetro. 

150 1 4 Unid. 

Grampeador de papel, de mesa; estrutura 
metálica com base plástica reforçada; para 
grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, com 
capacidade para grampeador, no mínimo, 100 
folhas de papel 75g/m²; medidas: 28,5 x 17 x 7 
cms.  

 

151 5 18 Unid. 

Grampeador de papel, de mesa; estrutura 
metálica com base plástica; para grampos 26/6 
e com capacidade mínima para grampear  20 
folhas de papel 75g/m²; medidas mínimas: 12,5 
x 3 x 5 cm.  

 

152 3 6 Unid. 
Grampeador de parede de boa qualidade, para 
grampo 106/6 mm  

 

153 5 15 Cx. 
Grampos para grampeador, em aço niquelado, 
tamanho 26/6. Caixa com 5.000 un.  

 

154 2 5 Cx. 
Grampos trançados, para papel cx c/ 50und nº 
02.  

 

155 3 20 Jg. 

Jogo de caneta hidrográfica com 12 cores. 
Deverá conter as seguintes cores: amarelo 
claro, amarelo ouro, laranja, rosa, vermelho, 
azul claro, azul escuro, verde claro, verde 
escuro, cinza, marrom e preto. Lavável e 
atóxica. Medidas aproximadas: comprimento de 
125 mm, diâmetro 10 mm e ponta com 
diâmetro de 4mm,  corpo opaco e tampa na cor 
da tinta. Ponta com diâmetro de 4mm, 
embalada em cartela plástica transparente.  

 

156 7 50 Cx. 

Lápis de cor, de resina sintética (polimeros 
termoplasticos), confeccionado com 75% de 
materia-prima virgem (variação de +/- 2%) e 
25% de materia-prima reciclada (variação de 
+/- 2%). Mina colorida, diametro de 4,0 mm 
(variação de +/- 0,1 mm). Corpo triangular de 
comprimento de 125,0 mm (variação de +/-
1mm), apontado, inscrito em diametro de 9,1 
mm (variação de +/- 0,1mm), recoberto 
externamente em resina polimérica 
termoplastica na cor do traço, contendo uma 
camada externa sobre o lapis em resina 
polimerica termoplastica incolor para dar 
acabamento brilhante ao lápis, gravado com 
nome do fabricante. Caixa com 12 cores: preto, 
marrom, violeta, azul escuro, azul claro, verde 
escuro, verde claro, amarelo, laranja, vermelho, 
cinza prateado e rosa. Embalagem deve 
apresentar nome e/ou CNPJ do fabricante, selo 
do Inmetro, informações de uso e faixa etaria 
aplicavel. Produto certificado pelo Inmetro.  

 

157 20 200 Cx. 

Lápis de cor comum, caixa com 12 cores 
sortidas, de cor inteiro, formato 
cilíndrico/hexagonal, não tóxico, apontado, 
mina resistente e macia, próprio para uso 
escolar. O lápis deverá ser confeccionado em 
madeira, isenta de nós, apresentando colagem 
perfeita das metades e rígida fixação do grafite. 
Comprimento minimo de 170 mm.  

 

158 1 15 Cx. 

Lápis grafite nº2, formato sextavado, apontado, 
atóxico, corpo preto confeccionado em resina, 
grafite de 1ª qualidade e resistente que não 
quebre com facilidade. Comprimento de 
175mm. Marca e simbologia do Inmetro 
gravada no corpo do produto. Caixa com 144  
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unidades. Na embalagem deverá constar 
dados do fabricante, marca do produto, 
garantia de qualidade por tempo indeterminado 
excetuado o desgaste normal pelo uso. Produto 
certificado pelo Inmetro. 

159 4 10 Unid. 
Livro ata. Medidas 220x320 mm; capa 
revestida com papel Kraft; na cor preta; com 
100 folhas numeradas; papel off-set.  

 

160 1 3 Cx. 

Marcador para retroprojetor- - Tinta 
permanente ponta fina 2,0mm, nas cores: 
preta, vermelha, azul e verde. Caixa com 12 
unid.  

 

161 40 200 Cx. 

Massa para modelar com 12 cores que possa 
ser pintada com tintas acrílicas, pva e guache, 
estojo com 12 cores com peso mínimo de 
200g, a base de carboidratos de cereais, água, 
glúten, cloreto de sódio, aroma, aditivos e 
pigmentos, massa com textura supermacia, 
excelente consistência, cores vivas e miscíveis, 
que não esfarela produto atóxico, não mancha 
as mãos, pode ser reaproveitado, indicada para 
crianças à partir de 03 anos de idade com 
validade de 24 meses. Produto certificado pelo 
Inmetro.  

 

162 2 10 Pct. 

Papel A4, material papel alcalino 100% 
reciclado pós consumo, cor natural palha, 
formato 210 x 297, 75gr/m2. Embalado em 
resma com 500 folhas. Aplicação: impressoras 
laser e jato de tinta.  Composição: 25% de 
aparas de embalagem longa vida e 75% de 
aparas pós consumo. Com selo FSC da cadeia 
de custódia para produtos reciclados na 
utilização de aparas.  

 

163 5 40 Pct. 
Papel Camurça pacote com 25 folhas, nas  
cores: amarela, laranja, preta, verde e 
vermelha.  

 

164 10 60 Pct. 
Papel Cartão pacote com 20 folhas, nas cores: 
amarela, branca, preta, verde e vermelha.  

 

165 5 30 Pct. 
Papel Cartolina pacote com 100 folhas,  nas 
cores: amarela, azul, branca, rosa e verde.  

 

166 1 10 Pct. 
Papel Celofane pacote com 50 folhas, nas 
cores: incolor, amarela, azul, verde e vermelha.  

 

167 5 20 Pct. 
Papel Color Set pacote com 20 folhas, nas 
cores: amarela, azul, laranja, marrom, preta, 
rosa, verde e vermelha.  

 

168 5 30 Cx. 
Papel Crepom caixa com 40 folhas, nas cores: 
amarela, azul, branca, laranja, marrom, preta, 
rosa, verde e vermelha.  

 

169 1 10 Pct. 
Papel Dobradura Espelho, pacote com 40 
folhas, nas cores: amarela, azul, laranja, verde 
e vermelha.  

 

170 3 10 Unid. 
Papel Kraft natural em Bobina largura: 60 cm  -  
peso médio: 8 kg, cor parda.  

 

171 2 10 Pct. 
Papel Laminado pacote com 40 folhas, nas cores: 
azul, dourada, prata, rosa, verde e vermelha.  

 

172 5 10 Pct. 
Papel sulfite 40, pacote de 500 fls formato: 215 x 
315 mm.  

 

173 5 15 Pct. 

Papel sulfite A4, medindo 210 X 297 mm, 
gramatura de 75g/m², para uso em impressoras 
laser, copiadora de alta velocidade, fax e 
impressora jato de tinta.  Resma com 500 
unidades. Nas cores: amarela, azul, verde, rosa.  

 

174 40 140 Cx. 
Papel sulfite branco, embalagem à prova de 
umidade. Caixa com 10 resmas de 500 fls 
formato: 210 x 297 mm, 75 gr/m2 - A4.  
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175 1 2 Cx. 
Papel sulfite branco, embalagem à prova de 
umidade. Caixa com 10 resmas de 500 folhas. 
formato: 215 x 315 mm - Ofício 9.  

 

176 10 50 Unid. 
Pasta A - Z, dorso largo, com visor, ofício. 
Tamanho: 35x28x8cm.  

 

177 2 10 Unid. 
Pasta A-Z, dorso estreito largura dorso: 4,5 
tamanho: 34,5 x 28 cm.  

 

178 2 20 Unid. 

Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos 
com espessura mínima de 0,15mm; capa 
plástica com visor, com 4 extensores de 
plástico. Tamanho ofício. Cor preta.  

 

179 500 1500 Unid. 
Pasta com abas e elastico, em papelão, 
plastificado. Pesando 250 g/m2 . Tamanho 
oficio. Cores diversas.  

 

180 200 800 Unid. 
Pasta plastificada, cor azul, com presilha 
material resistente que não deforma.  

 

181 20 80 Unid. 
Pasta Polionda, cor azul tamanho grande: 34 x 
25 x 5,5cm.  

 

182 10 60 Unid. 
Pasta Polionda, cor azul tamanho pequeno: 34 
x 25 x 3,5cm.  

 

183 2 6 Cx. 
Pasta suspensa para arquivo, cartão kraft, com 
etiqueta e plástico de identificação. Caixa c/ 50 
unidades.  

 

184 1 5 Unid. 

Perfurador de papel grande, com capacidade 
mínima para perfurador 35 folhas de papel 
sulfite 75gr/m2. Medidas minimas: 13,5 x 11,5 x 
13 cms.  

 

185 3 14 Cx. 
Pincel atômico ponta grossa chanfrada, Cx.com 
12 unid. Azul, Preto e Vermelho.  

 

186 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 04.   

187 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 08.   

188 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 12.   

189 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 16.   

190 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, chato, nº 20.   

191 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 04.   

192 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 08.   

193 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 12.   

194 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 16.   

195 1 2 Unid. Pincel de cabo amarelo, redondo, nº 20.   

196 2 4 Cx. 

Pincel marcador hidrográfico, ponta de feltro 
redonda de 5mm e traço de 2mm. Medidas: 
140 x 15mm. Produto certificado pelo Inmetro. 
Cores: Azul, preto e vermelho. Caixa com 12 
unidades.  

 

197 3 9 Cx. 
Pincel para quadro branco, com ponta em 
acrílico, em formato ogiva, não recarregável. 
Cores azul, preta e vermelha. Caixa c/ 12 unid.  

 

198 3 10 Unid. 
Pistola de cola quente para bastões grandes, 
bivolt (para refil grosso).  

 

199 50 300 Unid. 

Regua de 30cm, injetada em pet (politereflato de 
etila), reciclado pós consumo (verde com 
transmitância transparente natural das 
embalagens de origem), com no mínimo 92% de 
pet reciclado e 8% de aditivos, estabilizantes, 
plastificantes e outros componentes, impressa 
através de processo de tampografia ou serigrafia. 
Impressão das escalas em milimetros, centrimetos 
e logotipo em uma cor, impressão resistente, com 
tintas atóxicas. O produto acabado deve 
apresentar as seguintes dimensões mínimas: 
comprimento com 305mm e largura de 30mm. O 
produto deverá possuir marca de reciclagem, 
indicando o texto "pet reciclado pós consumo". O 
produto deve estar em conformidade com os  

 



Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 
Unidade de Suprimentos 

 

Pregão Eletrônico nº 010/2021                                                        Pág. 23/34 

requisitos de toxicologia (segurança de artigos 
escolares) da norma ABNT-NBR 15.236:2012. 

200 3 5 Unid. Régua de madeira de 1 metro.   

 

 

201 10 19 Unid. 
Régua plástica, 50cm, em acrílico, 
transparente, escala milimétrica e graduada de 
50cm.  

 

202 1 1 Unid. 
Rolo de Espuma para pintura com 5cm, 
material: poliester.  

 

203 1 5 Unid. 
Suporte de mesa para fita adesiva pequena 12 
mm x 33 m.  

 

204 5 400 Unid. Tela para pintura tamanho: 30 x 40 cm.   

205 7 40 Unid. 

Têmpera Guache, cores: amarelo ouro, azul 
celeste, azul turquesa, branca, laranja, marrom, 
preta, rosa, verde bandeira, verde folha e 
vermelho fogo, em cores vivas e miscíveis 
entre si, solúvel em água, frasco produzidos 
com material de alta qualidade, tampa com 
rosca com bico econômico abre e fecha, com 
no mínimo 250ml cada frasco,  com rotulo do 
produto individual, descrição da cor e validade, 
com ótima cobertura, produto atóxico, para ser 
aplicado em papel, papel cartão, cartolina, 
produzida a base de resina, água, pigmentos, 
carga e conservantes, indicada para crianças à 
partir de 03 anos de idade. Produto certificado 
pelo Inmetro.  

 

206 1 5 Unid. 

Tesoura de picotar em aço inox, medida 23 
cms, para 3 dedos. Lâminas fixadas por 
parafuso. Cabo confeccionado em resina 
termoplástica com anéis internos 
emborrachados. Produto certificado pelo 
Inmetro.  

 

207 50 200 Unid. 

Tesoura escolar infantil com pontas redondas 
medindo 14 cm. Produzida em aço inox, marca 
impressa na lâmina. Lâminas fixadas com 
parafuso e perfeitamente ajustadas que 
garantem o corte. Cabo na cor preta com anéis 
emborrachados para 3 dedos. Produto 
certificado pelo Inmetro.  

 

208 2 20 Unid. 

Tinta acrílica nas cores: amarela, amarelo pele, 
azul céu, azul cobalto, azul turquesa, branca, 
marrom claro, marrom escuro, preta, rosa, 
verde claro, verde musgo e vermelha, para tela 
em bisnaga de alumínio com no mínimo 20ml, 
pode ser aplicado com espátula ou pincel, 
produto solúvel em água, secagem rápida com 
acabamento brilhante. Composição: Resina 
Acrílica, Pigmentos, Aditivos e Conservante. O 
produto deverá estar de acordo com a ASTM D 
4236.  

 

Serão aceitas até 03 (três) casas decimais no preço unitário de cada item ofertado. 

 

A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar, por meio do e-mail 
licitacoes@americana.sp.gov.br , no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação 

da Pregoeiro no sistema: 

1)  Catálogo que informe a marca, descrição técnica e fabricante de todos os itens. 
 

2) Proposta de preços atualizada, 
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CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues durante 12 meses ou conforme a 

solicitação da Secretaria de Educação, no Almoxarifado da Secretaria de Educação, na Rua 

Francisco Lapierre, 787, Jardim São Pedro, Americana/SP, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após 

o envio da autorização de fornecimento. O frete deverá ser por conta da vencedora. 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira 

após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal, e mediante apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 

contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e da Certidão 

de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 
 
 
 
 
DEMAIS CONDIÇÕES: 

 

1) Todos os produtos deverão ser embalados individualmente, com embalagem de fábrica, de 

forma a garantir a integridade do produto até seu destino final. 

2) Todos os produtos deverão ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou quaisquer outros 

defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e resistência, 

com vistas à finalidade a que se destinam, e deverão estar de acordo com as normas vigentes de 

segurança e qualidade. 

3) As entregas deverão acontecer em até 15 (quinze) dias úteis após o envio da autorização de 

fornecimento pelo departamento requisitante. 

4) No caso de devoluções, a reposição deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Americana. 

5) Local de entrega dos produtos: Almoxarifado da Secretaria de Educação, sito à Rua Francisco 

Lapierre, nº 787, Jardim São Pedro, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 15:00 horas. 
 
 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta. 

 
 
 

 

(Local) ______________________________, ______ de __________________ de 2021. 

 

 

 (Assinatura do interessado) 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA:  

NOME ____________________________________________________________________ 

CARGO ___________________________________________________________________ 

RG Nº______________________________________________________________________ 

CPF Nº_____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL__________________________________________________ 
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ANEXO 02 - Minuta da Ata de Registro de Preços 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.865/2020 

 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES  

PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO” 

Aos _________________________ dias do mês de __________ do ano de dois mil e vinte e um, na 

cidade de Americana, Estado de São Paulo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Brasil, n.º 85, nesta cidade, CNPJ 

número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Francisco Antonio 

Sardelli, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.082.267-8, CPF nº 871.309.208-

15, residente e domiciliado em Americana/SP, doravante denominada simplesmente 

"PREFEITURA", de acordo com as propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021, resolve registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no 

item 4, de acordo com a classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do edital 

que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 
 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO”, conforme o edital, licitado na modalidade Pregão Eletrônico n.º 

010/2021, Processo Administrativo nº 31.865/2020, que passa a fazer parte desta Ata. 

 
 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua assinatura. 

 
 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de Registro de Preços será a Secretaria de Educação – conforme 

Processo Administrativo nº 31.865/2020. 

 
 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. O preço, a empresa, as quantidades e as especificações do objeto registrado na presente Ata 

encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no 

certame licitatório: 

 

EMPRESA REGISTRADA:   

CNPJ: 
 

Item Qtde 

Min. 

Qtde 

Máx. 

Unid. Descrição do item/Marca Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ (Qtd. 

Máxima) 

5. DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no Anexo 01.  

5.2. A PREFEITURA não está obrigada, durante o prazo de validade do Registro de Preços 

decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar 
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licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do Registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

5.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

Registro quando a PREFEITURA, após realizada a licitação específica, constatar que o preço 

obtido é menor que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço 

registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

5.4. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis. 

5.5. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Prefeitura Municipal de Americana 

observadas, ainda, as demais regras impostas no artigo 17 do Decreto Municipal n.º 6.941/2006. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à DETENTORA 

DA ATA, de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, exclusivamente na quinta-

feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido, contados do aceite da Nota Fiscal, correspondente a 

entrega de acordo com o Edital de Licitação.  

6.2. 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. 

6.3. O pagamento será efetuado somente após a comprovação da Regularidade Fiscal, mediante 

apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda 

Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 

2014) e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 

6.4. O não pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o 

preço, e as especificações dos itens registrados, observada a ordem de classificação indicada na 

licitação. 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

7.6. Consultar o detentor da Ata Registrada quanto ao interesse em fornecer Objeto a outro(s) 

órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo 01 do edital do Pregão 

Eletrônico n.º 010/2021. 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

Órgão Gerenciador referentes às condições firmadas na presente Ata. 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 
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8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas 

no Edital de Pregão Eletrônico n.º 010/2021. 

8.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não 

participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 

 

9. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A presente Ata somente poderá sofrer alterações, no caso do disposto no subitem 9.3. 

9.2. O Gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 

9.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA, por intermédio do órgão gerenciador 

do Registro de Preços. 

9.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 

mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior. 

9.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade 

de negociação.  

9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador e poderá:  

 a) liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

antes do pedido de fornecimento; e  

 b) convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

9.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando: 

 a) não cumprir as obrigações da presente Ata; 

 b) não assinar a Ata no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;  

 c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 

praticados no mercado; 

 d) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

10.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução de fornecimento, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O(s) preço(s), o(s) detentor(es) da Ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata serão publicadas no Órgão 

Oficial da Administração. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Integram a presente Ata de Registro de Preços o Processo Administrativo n.º 31.865/2020, o 

Edital do Pregão n.º 010/2021 e as propostas, com os preços e especificações; 
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12.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de Americana, 

Estado de São Paulo;  

12.3 A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Pública que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de 

Americana, observadas, ainda, as demais regras impostas no artigo 17 do Decreto Municipal nº 

6.941/2006; 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento 

lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.  

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI - PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

Responsável 

Cargo 

Rg 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas  

 

1 - _______________________ 

2 - _______________________ 
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ANEXO 03 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

 

1) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso:  

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em 

exercício; 

 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e no ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

2) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, relativa 

aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 

de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 (Acessar o link 

www.tst.jus.br/certidão). 

f1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Equipe de Apoio no 

momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, caput). 

g1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 123/06, art. 43, § 

1º). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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g2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos 

referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XVI, da Lei Federal 10.520/02, 

ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 

 

3) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo não 

inferior a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor de cada item arrematado, comprovado 

através da apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 

Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 

patrimônio social. 

 

b) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

 

c) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

c.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor.  

d) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 

Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 

apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

 

4) DEMAIS EXIGÊNCIAS 

 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo (modelo no anexo 04); 

 

b) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (modelo no anexo 05); 

 

c) Declaração de conhecimento e atendimento às condições do Edital e cumprimento aos requisitos 

de habilitação (modelo no anexo 06). 

 

OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e extrajudicial 

devem apresentar as declarações nos termos que seguem:  

 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 

da ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial 

ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do 

processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de 

que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação documental de que está 

cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
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5) DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, sendo enviados 

na forma prevista neste edital. 

 

2 – Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se esse prazo 

não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 90 

(noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 

3 – Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

4 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente 

com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

5 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 

 

6- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

 

7 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, todos os 

documentos deverão ser da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente pela matriz. 

 

8 – Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute a futura Ata de Registro de Preços, deverá apresentar toda documentação de 

ambos os estabelecimentos. 

 

9 – A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável acarretará a inabilitação 

do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto na LC 123/06. 

 

10 - O pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta pela Internet junto aos sites 

dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

eletrônico. 

 

11 – A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento 

de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência 

destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93).  
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 
 

(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.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 
 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº, sediada, (Endereço Completo), declaro que não possuímos, em 

nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

altera a Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 (quatorze) anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 

CONDIÇÕES DO EDITAL E CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO 

 

   

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto do pregão e 

os termos constantes no Edital nº...................... e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de 

Licitação na Modalidade de Pregão da Bolsa Brasileira de Mercadorias(s) e, que temos totais 

condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as 

demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação. 

 

Data: 

 

 

____________________________ 

Assinatura com firma reconhecida 

 

 

 

 


