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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 143/2022

O MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG,  pessoa jurídica de direito público,

inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.245.183/0001-70, por intermédio do Prefeito Municipal,

Sr.  JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO, no uso das atribuições,  da Pregoeira  Cristiane de

Jesus Silva, e da equipe de apoio designados pela portaria 104 de 17 de Agosto de

2022, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local

abaixo indicados,  será realizada licitação na modalidade de  PREGÃO, NA FORMA

PRESENCIAL,  do  tipo, MENOR  PREÇO  POR ITEM,  afim  de selecionar  proposta

objetivando o Registro de preço para a futura e eventual contratação da empresa

especializada  em  materiais  de  papelaria  para  secretarias  do  município  de

Santana da Vargem/MG.

A abertura da sessão será no Centro Administrativo Dona Niná,  localizado  na Rua

José Venâncio de Miranda,  nº  371,  Bairro São Luiz,  às 08:15 horas,  do dia  26 de

Setembro de 2022,  quando serão recebidos os envelopes, documentação e proposta,

relativos  à  licitação,  e  credenciados  os  representantes  das  empresas  licitantes.  Os

envelopes para participação no certame deverão ser protocolados na sede da Prefeitura

Municipal  de Santana da Vargem, situada na Praça Padre João Maciel  Neiva,  nº  15,

Centro,  impreterivelmente  até  ás  08:00  horas  do  dia  26  de  Setembro  de  2022.  O

procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei            10.520/02,

subsidiariamente à Lei n°. 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o Decreto

Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei Complementar

n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°. 1.554 de 18 de junho de 2021

(estabelecem  normas  gerais  relativas  ao  tratamento  diferenciado  e  favorecido  a  ser

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte) e pelas demais normas e

condições  estabelecidas  neste  edital.  Este  edital  poderá  ser  adquirido  por  qualquer

interessado,  através  do  endereço  www.santanadavargem.mg.gov.br, no  menu

“Licitações”, ou no Setor de Compras, situado na Praça Padre João Maciel Neiva, n°. 15,

Centro, no horário das 07h00min às 16h00min.
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I– DO OBJETO

1.1.  O  objeto  desse  Pregão  é  o  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  EVENTUAL  E

FUTURA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE,  PAPELARIA  PARA  AS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DA VARGEM/MG, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O processo licitatório será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo

de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu

interesse.

1.3.  O critério de julgamento adotado será o menor preço por  item, observadas as

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

1.4.1 ANEXO I – Termo de Referência;

1.4.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial

1.4.3 ANEXO III – Declaração de pleno atendimento;

1.4.4 ANEXO IV – Modelo de procuração para o credenciamento

1.4.5 ANEXO V – Modelo de declaração que não emprega menor

1.4.6 ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo

1.4.7 ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preço.

II– CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar da Licitação as licitantes devidamente cadastradas no município ou

não, observando a necessária qualificação.

2.2 Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o

objeto licitado através deste edital e, também:

2.2.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste

edital e respectivos Anexos;

2.3 As licitantes deverão apresentar,  na data e horário previstos no preâmbulo deste

edital,  02 (dois)  envelopes  devidamente  fechados,  contendo  no envelope n.º  01,  sua

“PROPOSTA COMERCIAL”, e no envelope nº 02, a “DOCUMENTAÇÃO” comprobatória

da habilitação conforme solicitado neste Edital,  sendo que,  ambos deverão conter,  na

parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”
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Processo Licitatório nº 143/2022

Pregão Presencial nº 46/2022

Licitante: 

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”

Processo Licitatório nº 143/2022

Pregão Presencial nº 46/2022

Licitante: 

Endereço:

Telefone:

E-mail:

2.4  –  Além  da  documentação  relacionada,  conforme  exigência  do  item  anterior,  as

licitantes  interessadas  em  participar  do  presente  pregão  deverão  apresentar  uma

DECLARAÇÃO  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO

(conforme Anexo III),  sob pena de  desclassificação e  consequente  impedimento para

participar da sessão do referido Pregão. 

2.4.1  A  DECLARAÇÃO  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE

HABILITAÇÃO deverá estar de acordo com modelo estabelecido no Anexo III.

2.4.2  A  DECLARAÇÃO  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE

HABILITAÇÃO,  referida  no  item  anterior,  deverá  ser  entregue  juntamente  com  os

documentos  necessários  para  realização  do  Credenciamento,  fora  dos  envelopes

“PROPOSTA COMERCIAL“ e “DOCUMENTAÇÃO”.

2.5  Não  será  admitida  nesta  licitação  a  participação  de  empresas  nas  seguintes

condições:

a- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução

ou em liquidação;

b-  Que  estejam  com  o  direito  de  licitar  e  contratar  com  qualquer  dos  órgãos  da
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Administração Pública, suspensa ou por esta tenham sido declaradas inidôneas;

c-  Que  estejam  reunidas  em  consórcio  ou  cooperativa;  controladas,  coligadas  ou

subsidiárias entre si;

d- Estrangeiras que não funcionam neste País.

III- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, o

representante da proponente entregará a(o) PREGOEIRO documento que o credencie

para  participar  do  aludido  procedimento,  respondendo  por  sua  representada  e

representando-a, devendo, ainda, identificar-se e  exibir cópia da Carteira de Identidade

ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.1.1 A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador a empresa,

(conforme modelo  estabelecido no Anexo IV) ou o CONTRATO SOCIAL,  no caso de

representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos

Envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação”.

3.1.2  Cédula  de  Identidade  dos  sócios  autenticada  ou  cópia  simples  mediante

apresentação dos originais para autenticação pela(o) pregoeiro ou qualquer membro da

comissão de licitações.

3.2  –  No  horário  previsto,  os  interessados  e  seus  representantes  deverão  estar

devidamente credenciados por instrumento público de procuração,  ou por  instrumento

particular com firma reconhecida, com poderes específicos para formular ofertas e lances

de preços, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em

nome do proponente,  além de cópia  autenticada do Estatuto ou Contrato Social,  que

demonstre os poderes que detém o outorgante; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado

da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou

Contrato  Social,  no  qual  estejam  expressos  seus  poderes  para  direitos  de  assumir

obrigações decorrentes de tal investidura. 

3.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se a

comprovação  da  capacidade/competência  do  outorgante  para  constituir  mandatário

através da apresentação do contrato / estatuto social da empresa.

3.2.2  Se  o  representante  da  proponente  ostentar  a  condição  de  sócio,  proprietário,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de

procuração ou instrumento particular,  deverá apresentar cópia do respectivo estatuto /

contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para
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exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.4 A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão

da licitante na etapa de lances verbais. 

3.5 As pessoas interessadas,  não credenciadas,  poderão acompanhar as sessões de

abertura dos envelopes,  desde que não interfiram de modo a perturbar  ou impedir  a

realização dos trabalhos.

3.6  Será  indeferido  o  credenciamento  sempre  que  não  forem  apresentados  os

documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de

representante do licitante.

3.7  O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  de  procuração  ou

instrumento  particular,  sempre  acompanhado do contrato  social  ou  outro  instrumento

constitutivo da eventual  proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza

jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as

etapas / fases do PREGÃO.

3.8 Após o credenciamento dos participantes a(o) pregoeiro declarará aberta a sessão e

não mais  serão aceitos novos participantes no certame;  a(o)  Pregoeiro  receberá dos

licitantes  presentes  a  DECLARAÇÃO dando ciência  de que cumprem plenamente  os

requisitos  de  habilitação,  conforme  Anexo  III,  a  Certidão  comprovando  ser  MICRO

EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MEI, deste edital, e os envelopes de

PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTAÇÃO.

IV – PROPOSTA COMERCIAL

4.1 A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser ofertado,

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se

admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a. Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;

b.  Razão social  do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o

número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver.

c. Planilha de preço ofertado, com marca, valor unitário, valor total.

d. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da

data de sua apresentação;
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e.  Prazo  para  início  da  prestação  dos  serviços  é  de 5  (cinco)  dias  contados  do

recebimento da autorização de fornecimento.

f. Os serviços deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição.

4.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do

Termo de Referência, Anexo I,  devendo estar previstos todos os custos com tributos,

taxas,  fretes  e  seguros,  bem  como  demais  despesas  incidentes  ou  necessárias  à

efetivação do objeto deste processo. 

4.3 O licitante  que cumprir  os requisitos legais para qualificação como Microempresa

(ME),  Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  ou  MEI,  art.  3º  da  Lei  Complementar  n.º

123/2006  e  Arts  5º  e  6º  da  Lei  Municipal  nº  1.235/11,  e  que  não  estiver  sujeito  a

quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n.º 123/2006, caso

tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da

Lei Federal e Art 4º e 39 a 43 da Lei Municipal, deverá declarar, em campo próprio, sua

condição de ME, EPP ou MEI. 

4.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e

administrativamente.

4.4  Decorridos  60  (sessenta)  dias  da  data  do  recebimento  das  propostas,  sem

convocação  para  a  contratação,  os  licitantes  ficam  liberados  dos  compromissos

assumidos. 

4.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da

validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso

persista o interesse desta Administração; 

4.6 A prorrogação da validade das propostas,  caso solicitada, nos termos do subitem

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

4.7 Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante,

no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

4.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

nome no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

4.9  O  encaminhamento  da  Proposta  Comercial  pressupõe  pleno  conhecimento  e

atendimento às exigências previstas neste Edital. 

4.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a(o)

pregoeiro,  antes  da  abertura  da  fase  de  lances  do  item  respectivo,  desde  que

caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita(o) pela(o) pregoeiro.

4.11  Nos  preços  cotados  deverão  estar  incluídos  todas  as  despesas  necessárias  à
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execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal  de

Santana da Vargem. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do

objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo

a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES

5.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento

do  Pregão,  iniciando-se  com  o  credenciamento  dos  interessados  em  participar  do

certame.

5.1.1 -  Após os respectivos credenciamentos,  as licitantes entregarão ao Pregoeiro  a

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo

estabelecido no Anexo III ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e

os documentos de habilitação. 

5.1.2  -  Iniciada  a  abertura  do  primeiro  envelope  “proposta”,  estará  encerrado  o

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes

no certame. 

5.2  – Para o julgamento das propostas escritas,  será  considerado o critério  MENOR

PREÇO POR ITEM.

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente

desistente às penalidades constantes deste edital.

5.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

a. Seleção da proposta de menor preço;

b. A pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e

classificará  o  autor  da proposta  de menor  preço  e  aqueles  que tenham apresentado

propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de

menor preço;

c. A pregoeira poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer que

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência;

5.5-  A Pregoeira convidará  individualmente os  autores das  propostas  selecionadas a

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de

empate de preços.
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5.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de

lances,  em relação  aos  demais  empatados,  e  assim sucessivamente  até  a  definição

completa da ordem de lances.

5.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço.

5.7- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa

etapa declinarem da formulação de lances.

5.8 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à

redução do preço.

5.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor

preço decidindo motivadamente a respeito.

5.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência

e da planilha de trabalho constantes destes autos.

5.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo

os documentos de habilitação de seu autor.

5.11 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

5.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com

o  seu  autor,  decidirá  sobre  a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará  as

condições  de  habilitação  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta

aceitável  cujo autor  atenda os requisitos de habilitação,  caso em que será declarado

vencedor.

5.13 –  Caso não se realizem lances  verbais,  será verificada  a conformidade entre a

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

5.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, o pregoeiro fará a

correção dos cálculos e a  proposta  será aceita  mediante expresso consentimento do

proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

5.15 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela

primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste

edital, a proposta será desclassificada.

5.16 – Não se considerará qualquer  oferta de vantagem não prevista no objeto deste

edital.

5.17  –  Da  sessão  lavrar-se-á  ata  circunstanciada,  na  qual  serão  registradas  as
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ocorrências  relevantes  e  que,  ao  final,  deverá  obrigatoriamente  ser  assinada  pelo

pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas

da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.

5.18 – Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) apresentarem preço superestimado, incompatível com os preços de mercado; 

c)  contenha  em  seu  texto  rasuras,  emendas,  borrões,  entrelinhas,  irregularidade  ou

defeito de linguagem desde que sejam capazes de dificultar o julgamento;

VI – DOCUMENTAÇÃO

6.1 - O envelope nº  02 HABILITAÇÃO, deverá conter  em seu interior os documentos

relacionados  abaixo  em  uma  via,  com  cópias  autenticadas  ou  acompanhadas  dos

originais:

HABILITAÇÃO JURÍDICA (LEI 8666/93, ART 27,I)

6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercício; 

6.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (LEI 8.666/93, art.27,II,c/c art.30)

6.1.5 Comprovação por meio da emissão de pessoa jurídica de direito público ou privado

de Atestado  de  Capacidade  Técnica  que  demonstre  a  aptidão  para  desempenho de

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 9 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

desta licitação

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA (Lei 8.666/93, art, II, c/c art.30)

6.1.7 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física,

datada de, no máximo, 90 (Noventa) dias da data prevista para a realização da sessão

pública do PREGÃO;

6.1.7.1 Caso a licitante encontra-se em processo de recuperação judicial ou extrajudicial,

deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de

Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

6.1.7.2 Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes no edital;

Sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão judicial informando

que a empresa encontra-se apta para participar de licitação.

6.1.7.3-Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira

do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

Observações:

6.1.7.4-O balanço  e demonstrações  solicitadas deverão ser  representados  por  cópias

reprográficas das páginas do Livro Diário onde se acham transcritos, acompanhadas de

cópia reprográfica do seu Termo de Abertura e Encerramento, comprobatório de registro

na Junta Comercial. Poderá, também, ser apresentada cópia reprográfica de publicação

em jornal, na formada Lei. As cópias deverão ser autenticadas.

6.1.7.5-As  empresas  com  menos  de  01  (um)  ano  de  existência  desde  que  não

enquadradas  no  artigo  1.065  do  Código  Civil  devem apresentar  balanço de  abertura

devidamente  registrado na Junta  Comercial  da Sede ou Domicílio  do Licitante  ou no

órgão de registro equivalente, ou autenticado através do Sistema Público de Escrituração

Digital  -  SPED,  acompanhado  pelo  recibo  de  entrega  emitido  pelo  referido  sistema

(Decreto Federal nº 8.683/2016);

6.1.7.6-O  balanço  patrimonial  (inclusive  o  Balanço  de  Abertura)  e  demonstrações

contábeis do resultado do último exercício social deverão estar assinados por Contador

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
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Contabilidade

6.1.7.7-Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência

Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado

habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que 01 (um), em todos os

índices aqui mencionados:

LG= Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

6.1.7.8-Em  se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  a  Licitante

deverá apresentar, caso não apresente o balanço patrimonial exigido, o resumo de suas

demonstrações contábeis, através de Livro Caixa e o Livro de Registro de Inventário.

HABILITAÇÃO FISCAL (Lei 8.666/93, art.27, IV)

6.1.8 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal  -  Certidão Conjunta de Débitos

Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (INSS);

6.1.9Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação;

6.1.10 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão

Negativa de Débito;

6.1.11 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito;

6.1.12  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,

mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n  o   5.452, de 1  o   de maio de  

1943.

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art.27,V, c/c art 7º, XXXIII CF)
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6.1.13 – Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no ANEXO V

6.1.14 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a

administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VI.

6.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

VII – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1  O  prazo  para  assinatura  da  ATA  é  de  até  cinco  dias,  contados  da  data  da

convocação, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa

de até 5% do preço total do contrato.

7.1.1 A convocação para assinatura da Ata será enviada para o email apresentado na

proposta escrita. 

7.2  Decorrido  o  prazo  de  assinatura  da  Ata  sem  manifestação  do  adjudicatário,  é

facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

para  fazê-lo,  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pela  primeira

classificada,  inclusive quanto aos preços,  devidamente atualizados,  se for  o caso,  ou

revogar a licitação.

7.3  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  as

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica

para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência

de fornecimento em igualdade de condições.

7.4 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório,

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a

vantagem.

7.5  É  admitida  a  prorrogação  da  vigência  da  Ata,  quando  a  proposta  continuar  se

mostrando mais vantajosa.

7.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da sua

assinatura.
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VIII - DO CONTRATO

8.1 A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada

pela expedição do Contrato ou algum dos instrumentos equivalentes (art. 62,  caput, da

Lei nº 8.666/1993), aplicando-se, no que couber relativamente à "carta contrato", à "nota

de empenho de despesa", à "autorização de compra", à "ordem de execução de serviço"

ou outros instrumentos hábeis o disposto no art. 55 da mesma Lei. 

8.2  Após  a  fase  de  Registro  de  Preço,  a  Administração  convocará  o  vencedor,  ou

vencedores, para assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo estabelecido.

8.3  A  referida  Ata  e  posteriormente  instrumentos  contratuais  que  desta  perfazerem,

poderão ser aditivados ou prorrogados com base nas legalidades formais vigentes.

IX – SANÇÕES

9.1  –  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  pela  licitante

vencedora,  sem justificativa  aceita  pela  Prefeitura  Municipal  de  Santana  da  Vargem,

resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  poderá  acarretar  nas  seguintes

sanções:

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções

previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre

o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias

úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na

forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério

Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99.

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor

total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e
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oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções

previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

e) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre

o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias

úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na

forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério

Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida lei,

salvo  superveniência  comprovada  de  motivo  de  força  maior,  desde  que  aceito  pelo

Município.

g) Advertência.

h)  8.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da

aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,

inclusive  a  responsabilização  da  licitante  vencedora  por  eventuais  perdas  e  danos

causados à Administração.

i) 8.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas

diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, caso

não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município

de Santana da Vargem, via Diretoria de Fazenda, no prazo máximo de 10 (dez) dias

corridos,  a  contar  da  data  de  recebimento  da  notificação  enviada  pela  Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem.

j) 8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo que,

caso o valor  da multa seja superior  ao crédito existente,  a diferença será cobrada na

forma da lei.

k) 8.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não

assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação

falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver

a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, ou

cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da

Vargem e  será  descredenciado  do  CRC Municipal,  pelo  período  de  até  05  anos  se

credenciado for,  sem prejuízo das multas previstas neste edital,  na ata e nas demais

cominações legais.

l) 8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo com a
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gravidade  do  descumprimento,  após  regular  processo  administrativo  garantido  o

contraditório e a ampla defesa.

X – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

10.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos

sobre o  ato  convocatório do  pregão e seus  anexos,  podendo até  mesmo envolver  a

solicitação  de  cópias  da  legislação  disciplinadora  do  procedimento,  cujo  custo  da

reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias

úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

10.1.1  –  Os  esclarecimentos  pretendidos  serão  dirigidos  a(o)  Pregoeiro,  com

encaminhamento  através  de  protocolo  no setor  respectivo  da Prefeitura  Municipal  de

Santana da Vargem.

10.1.1.1  –  Poderão  ser  encaminhados  para  os  e-mails

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br,  compras@santanadavargem.mg.gov.br os

pedidos  de  esclarecimento,  desde  que  devidamente  identificado  o  representante  ou

empresa solicitante, para o envio da resposta ao mesmo.

10.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone).

10.1.3. Os esclarecimentos poderão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a

contar do recebimento, desde que atendido os requisitos do item 10.1.1.1.

XI- PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou

de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o

prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,

sendo considerado 48h antes do horário determinado para realização do certame.

11.1.1  –  A  impugnação  ou  pedido  de  providências  será  dirigido  ao  pregoeiro  e

encaminhada através de protocolo no setor específico da Prefeitura Municipal de Santana

da Vargem.

11.1.1.1  A  impugnação  poderá  ser  encaminhada  para  os  e-mails:

licitacao@santandavargem.mg.gov.br, compras@santanadavargem.mg.gov.br

porém só será apreciada se for encaminhada fisicamente via correio ou protocolada no

setor de protocolo localizado na Praça Padre João Maciel Neiva, 15, Santana da Vargem

– MG, no prazo 48 (quarenta e oito) horas do envio do email, e respeitado o prazo legal

estipulado no item 11.1. 

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
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autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas,

a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que

implique  em  modificações  do  ato  convocatório  do  PREGÃO,  além  das  alterações

decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de

nova data para a realização do certame. 

XII– RECURSO ADMINISTRATIVO

12.1  -  Por  ocasião  do  final  da  sessão,  a(s)  proponente(s)  que  participou(aram)  do

PREGÃO  ou  que  tenha(m)  sido  impedida(s)  de  fazê-lo(s),  se  presente(s)  à  sessão,

deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

12.2  -  Havendo  intenção  de  interposição  de  recurso  contra  qualquer  etapa  /  fase  /

procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e

motivadamente  a  respeito,  procedendo-se,  inclusive,  o  registro  das  razões  em  ata,

juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência.

12.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões

em  igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  no  término  do  prazo  do

RECORRENTE.

12.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para

tanto,  a(o)  PREGOEIRO  examinará  o  recurso,  podendo  reformar  sua  decisão  ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

12.5 - Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço e horários previstos neste EDITAL.

12.6 - O recurso contra decisão da(o) pregoeiro não terá efeito suspensivo, sendo que

seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIII– ADJUDICAÇÃO

13.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por

parte da(s) proponente(s),  importará na decadência do direito de recurso,  competindo
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a(o) PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

13.2 -  Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a

decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do

objeto do certame à proponente vencedora.

XIV- HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

14.2- A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da

proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a validade

de sua proposta.

XV – JULGAMENTO

15.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM.

15.2  -  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,  o Pregoeiro

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo

com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

15.2.1 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

15.2.2-Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do

edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá

ser aceita.

15.3  -  Se  a  proposta  não  for  aceitável  ou  o  licitante  não  atender  às  exigências

habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,  verificando  a  sua

aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, e,

assim, sucessivamente, na ordem desclassificação, até a apuração de uma proposta ou

lance  que atenda ao  edital,  sendo  o  respectivo  licitante  declarado  vencedor  e  a  ele

adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.

15.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

15.5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
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15.6 - Decididos os recursos ou transcorrido in abis o prazo para sua interposição, ficará

disponível aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO” na sala da Comissão Permanente de Licitação.

XVI– PAGAMENTO

16.1  -  Os  pagamentos  serão  feitos  por  crédito  em  conta  bancária  da  empresa

(preferencialmente Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o

objeto  devidamente  executado,  discriminado  nas  respectivas  autorizações  de

fornecimento,  mediante  apresentação,  aceitação  e  atestado  do  responsável  pelo

recebimento do produto.

16.1.1  -  Em  caso  de  irregularidade(s)  na(s)  nota(s)  fiscal(is)  /  fatura(s),  o  prazo  de

pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).

16.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

16.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e

tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

16.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva o direito

de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao

fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

XVII– REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1 – Não será permitido o reajuste de valores ofertados em sessão de pregão.

17.2  –  Caso  seja  necessário,  poderá  haver  recomposição  de  preços,  buscando  a

manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, nos temos do artigo 65, II, alínea d da lei

8666/93;

17.3  –  Para  fins  de  recomposição  de  preços  o  CONTRATADO deverá  apresentar  a

CONTRATANTE requerimento formal, por escrito, acompanhado de planilha de cálculo

do valor pretendido e notas fiscais que comprovem a necessidade da manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro original, demonstrando que houve perda na sua margem

de lucro.

17.4  -  Os  preços  registrados poderão  sofrer  alterações,  obedecidas  as  disposições

contidas no art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993.  
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17.5  -  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens

registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos

fornecedores.

17.6  -  Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:
17.6.1  - convocar  o  fornecedor  visando  à negociação  para redução  de  preços  e  sua
adequação ao praticado pelo mercado;
17.6.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
17.6.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.7  -  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o
fornecedor,  mediante  requerimento  devidamente  comprovado,  não  puder  cumprir  o
compromisso, a Administração poderá:
17.7.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido,  sem aplicação da penalidade,
confirmando  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  apresentados,  e  se  a
comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e
17.7.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.8  -  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  a  Administração  deverá  proceder  à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.

XVIII– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1.  As despesas  para atender  a esta licitação estão programadas nas  seguintes
dotações orçamentárias:

02.011.04.122.0402.2002.3.3.90.30.00 –GABINETE DO PREFEITO 

02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00  -  SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO
02.041.04.122.0402.2008.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DA FAZENDA

02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE OBRAS

02.061.12.361.1202.0037.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
02.081.08.243.0801.2041.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
02.081.08.244.0801.2121.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
02.200.04.122.0402.2200.3.3.90.30.00 – PROCURADORIA GERAL
02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00  –  SECRETARIA  DE  CULTURA,  ESPORTE  E
LAZER
02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00  – SECRETARIA DE AGROP.,  M. AMBIENTE E
DES. SOCIAL
02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00 (569) – SECRETARIA DE AGROP., M. ABIENTE
E DES. SOCIAL

XIX-  PARTICIPAÇÃO  DE  MICROEMPRESA,  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE  E
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MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL

19.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para se

referir à Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e MEI, definidas no art. 3° da Lei

Complementar Federal n° 123/06 e Art 5º e 6º da Lei Municipal nº 1.235/11, cuja condição

deverá  ser  comprovada  na  sessão  pública  do  Pregão  Presencial  na  fase  do

credenciamento.

19.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-se-á

da seguinte forma:

19.2.1 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a(o) pregoeiro
(o) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;
19.2.2-  Sendo aceitável  a oferta de menor preço,  será aberto o envelope contendo a

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado,  para confirmação das

suas condições habilitatórias;

19.2.3-  Constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  no  edital,  o  licitante  será

declarado vencedor; 

19.2.4  -  Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  licitante  desatender  às  exigências

habilitatórias,  a(o) pregoeiro  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao

edital, sendo o respectivo licitante habilitado e declarado vencedor;

19.2.5  -  Após  a  apuração  da  menor  proposta  válida,  observada  a  classificação  das

propostas  até  o  momento,  será  assegurado  às  Pequenas  Empresas  o  direito  de

preferência à contratação;

19.2.6 - O pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor

valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores

em  relação  ao  valor  apresentado  pelo  proponente  declarado  vencedor,  para  que

apresente nova proposta de preço inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05

(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;

19.2.7 - Realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior,  a(o)

pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  desta,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo

motivadamente a respeito;

19.2.8 - Sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo

a  documentação  de  habilitação  da  Pequena  Empresa  que  a  tiver  formulado,  para

confirmação das suas condições habilitatórias, observando o seguinte:
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a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado

prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual

período,  com  início  no  dia  em  que  proponente  for  declarado  vencedor  do  certame,

observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea anterior, deverá

ser efetuada mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de débito ou

positiva com efeito de negativa no prazo estipulado na alínea a deste sub item;

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea b deste sub item

não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e

econômico-financeira e ao cumprimento do disposto no art.  7º,  XXIII,  da Constituição

Federal;

19.2.9 - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena Empresa

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

19.2.10 - Se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor da

proposta ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às exigências de habilitação,

após o decurso do prazo estipulado,  a(o) pregoeiro convocará as Pequenas Empresas

remanescentes,  se  for  o  caso,  que  estiverem  na  situação  de  empate,  na  ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito;

19.2.11- Caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a

apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado pelo proponente vencedor

ou não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, transcorrido o prazo

estipulado,  se  for  o  caso,  o  pregoeiro  adjudicará  o  objeto  do  certame  ao  licitante

originalmente declarado vencedor;

19.2.12 - Após a aplicação do critério de desempate se houver  a(o) pregoeiro poderá

negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;

19.2.13  -  Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido

o prazo de 03 (três)  dias úteis para apresentação das razões de recurso,  ficando os

demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número

de  dias,  que  começarão  a  correr  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos;

19.2.14 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência

do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

19.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver

sido apresentada por Pequena Empresa.
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XX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

20.1 O presente objeto deverá ser efetuado em conformidade com a AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO (AF), sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela será

observada  conforme  conveniência  da  Secretaria  solicitante,  independentemente  de

quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante.

20.2 – O prazo de entrega dos materiais e serviços do contrato é de 05 (cinco) dias após

a emissão da autorização de fornecimento.

20.3  - A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva-se o direito de não receber

os  serviços  em  desacordo  com  o  previsto  neste  instrumento  convocatório,  podendo

cancelar o contrato ou instrumento equivalente e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

20.4  -No  ato  da  entrega  do  produto,  a  autorização  de  fornecimento,  deverá

obrigatoriamente, ser entregue anexa a nota fiscal.

20.5 - A Contratada é obrigada a refazer de imediato e às expensas, os serviços que se

verificarem irregularidades;

20.6 - O local de entrega do objeto é Rua Gabriel José dos Reis, nº 560, Centro, CEP:

37.195-000, (Almoxarifado Municipal de Santana da Vargem/MG).

20.6.1-  Qualquer  mudança  do  local  de  entrega  será  comunicado  na  Autorização  de

Fornecimento (AF).

XXI- DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 A autoridade  competente  do Município  de  Santana  da Vargem poderá anular  e

revogar  a  presente  licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato

superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal

conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante

parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.

21.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato ou instrumento equivalente,

sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

21.3  As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no

momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas

em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certa.

21.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos

legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos

os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
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informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação

do original a(o)  PREGOEIRO, por ocasião da abertura do  ENVELOPE HABILITAÇÃO,

para a devida autenticação.

21.6 O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão,

sempre que necessário,  suas autenticidades /  validades comprovadas por  parte da(o)

PREGOEIRO.

21.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições

/ emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias.

21.8 A proposta comercial, a declaração de pleno atendimento aos termos deste edital, a

procuração para o credenciamento, a declaração que não emprega menor e a declaração

de inexistência de fato impeditivo deverão ser apresentadas com firma reconhecida de

quem as subscreveu, salvo se quem a subscrever for o credenciado para o processo

licitatório, sob pena de inabilitação.

21.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a

Administração  da  Prefeitura  Municipal  de  Santana  da  Vargem,  comunicará  os  fatos

verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

21.10 É facultado a(o) Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,

a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no

ato da sessão pública.

21.11 É  dispensável  o  "termo  de  contrato"  e  facultada  a  substituição  por  outros

instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização

de  compra  ou  ordem  de  execução  de  aquisição,  a  critério  da  Administração  e

independentemente de seu valor, nos casos de prestação de aquisição com execução

imediata, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

21.12 As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas

administrativamente,  serão  processadas  e  julgadas  no  FORO da  Comarca  de  Três

Pontas - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.13 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação

regedora,  em especial  a Lei  Federal  n°  8.666/93 e  suas alterações e Lei  Federal  n°

10.520/02.

 

21.14- Fazem parte integrante deste edital:
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ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL;

ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR

123/06;

ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR FATO IMPEDITIVO;

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2022

PROCESSO N.° 143/2022

LICITAÇÃO/ MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

4 DO OBJETO

4.1 Registro  de  preço  para  eventual  e  futura  aquisição  de  material  de

expediente,  papelaria para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITE
M

COD. QT UN DESCRIÇÃO

1 29931-1 50,00 UN

AGENDA DO ANO CORRENTE (25702-029931)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
agenda executiva/comercial; espiral, 1 dia por página (diária); 
medida aproximada (145x225)mm; capa dura; revestida de 
material sintético; folha pesando 63g/m2, papel offset branco, 184 
folhas; na cor de capa preta; com índice telefônico e calendário.

2 5302-1 30,00 CX
ALFINETE DE CABEÇA (05566-005302)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
30mm caixa com 50g
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ITE
M

COD. QT UN DESCRIÇÃO

3 24208-1 30,00 CX

ALFINETE DE CABEÇA COLORIDO 30MM (22209-024208)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
alfinete de cabeça de bolinha de plástico colorido e haste de aço 
niquelado; tipo alfinete para marcação de costura em tecidos, 
tamanho aproximado entre 30mm e 35 mm de comprimento, 
acondicionado de forma adequada em embalagem com 12 discos, 
contendo em cada disco 40 alfinetes.

4 24216-1 30,00 PT

ALFINETE DE SEGURANÇA DE AÇO NIQUELADO (22210-
024216)
Especificação: com no minimo as seguintes especificações: com 
35mm preferencialmente na cor prata, pacote com 200 unidades.

5 115687-2
100,0

0
CX

ALGODÃO 50 GR (15826-015687)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
Algodão hidrófilo; cor branca, boa absorção, macio e inodoro; em 
manta com espessura uniforme e compacta; com espessura 
entre1,0 e 1,5cm; em papel apropriado; o produto deverá estar 
acondicionado de forma  e garantir sua integridade; a 
apresentação do produto devera obedecer a legislação atual 
vigente, embalagem com 50 gramas.

6 21941-1 50,00 UN

ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 03 AZUL (20384-021941)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
almofada para carimbo; em feltro; estojo termoplástico; com 
entintamento, tinta na cor azul nr3.

7 10421-1 40,00 UN

ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 03 PRETA (11603-010421)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
almofada para carimbo; em feltro; estojo termoplástico; com 
entintamento; tinta na cor preta tamanho nr 3.

8 8876-1 20,00 UN
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (10454-008876)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: de 
plástico, medidno 60x150x45, com base de feltro.

9 25540-1 15,00 UN

APARELHO TELEFONICO (22994-025540)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: cor 
preta, tipo fixo, com fonte de alimentação de fio com as dimensões 
de 18x13,5x8.2 cm, com 2 tipos de toque, 3 níveis de volume de 
campainha, opção de chave de bloqueio, telefone com fio com 
possibilidade de uso para mesa e parede, com função flash, 
rediscar e mudo.

10 18748-1
100,0

0
UN

APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO (18066-018748) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
apontador p/ lápis com reservatório, com lâmina de aço 
temperado, com parafuso de segurança para retirada da lâmina.

11 34585-1 40,00 UN
APONTADOR PARA LÁPIS SEM DEPÓSITO 
Especificação: Apontador para lápis sem depósito, desing 
ergonômico, lâmina de aço temperado.

12 21109-1 50,00 UN BALAO COLORIDO N7 COM 50 UNID 
Especificação: Balão colorido n7 com 50 unidades, composição e 

1
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material látex, tamanho nº 07, contendo 50 unidades, nas opções 
de cores: Branco, preto, verde, amarelo, azul, laranja e rosa (no 
momento do pedido será combinado a cor).

13 34587-1 50,00 PT

BALÃO COLORIDO Nº8
Especificação: com no minimo as seguintes especificações: 
composição e matrial látex, tamanho n°08, pacote com 50 
unidades nas opções de cores: branco, preto, verde, amarelo, azul,
laranja e rosa. (no momento do pedido será combinado a cor)

14 12383-1 50,00 RL

BARBANTE 8 FIOS, 100% ALGODÃO (13160-012383)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
barbante, 100% algodão, cru, com 08 fios, rolo com 
aproximadamente 138gr, mínimo de 180m.

15 11238-1 50,00 RL

BARBANTE 8 FIOS, 100 % ALGODÃO COM 320MTS (12180-
011238)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
barbante;100% algodão com 08/16 fios; rolo com 500 gramas no 
mínimo, medindo no mínimo 320m, na cor areia.

16 6401-1
2.000

,00
UN

BASTAO DE COLA QUENTE FINA (07543-006401)
MM (milímitros), tamanho de Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: 07 MM (milímitros), tamanho de 30 cm, 
transparente, composto de Resina de E.V.A+ colofônia.

17
304792-

1
1.000

,00
UN

BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 
Especificação: com  no mínimo as seguintes 
especificações:11MM (milímitros), tamanho de 30cm, transparente,
composto de resina  de E.V.A + colofônia.

18 31067-1
150,0

0
UN

BATERIA 3V, MODELO CR 2032 (26537-031067)
Especificação:com no mínimo as seguintes especificações: 
Compatível CR2032, tensão padrão 3v, cartela com 5 unidades, 
bateria de lítio.

19 6116-1 55,00 UN
BATERIA ALCALINA DE 9V (07136-006116)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
Alcalina, tensão padrão de 09 volts, contendo 1 unidade.

20 28758-1 28,00 CT

BATERIA LR1130/54/G10 1,5V (24851-028758)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Compatível LR54, LR1130,189 ou AG10, tensão padrão 1,5v, 
cartela com 10 baterias, não recarregável.

21 28763-1 50,00 PT

BLOCO ADESIVO GRANDE (24854-028763)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Coloridos e práticos. Blocos autoadesivos para anotações 
importantes, recados e memorandos. Reposicionáveis, não 
danificam e nem deixam restos de cola na superfície.   
Especificações   Cor: 5 cores   Conteúdo: 1 bloco com 100 folhas   
Dimensões : 76mm x 76mm (post it).

22 28765-1 50,00 PT

BLOCO ADESIVO PEQUENO (24855-028765)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
Composição em papel off-set 75g/m2, formato de 3,7x5 cm, 
contendo 4 blocos com 100 folhas (post it).
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23 31118-1 20,00 PT

BLOCO DE PAPEL (26568-031118)
Especificação: Com no mínimo as seguintes  especificações: 
Papel de Rascunho para anotações; Em papel ofsete, A4, com 
pauta, com 50 folhas, pesando 75g/m2; Medindo (210x239)mm.

24 34591-1 50,00 BL

BLOCO DE PAPEL RASCUNHO (25785-34591)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
Papel de Rascunho; para Anotacao, Bloco Cubo Lembrete; Em 
Papel Off Set; Com 700 Folhas; Pesando 85 Gr/m2; Medindo (86 x
86)mm, Embalagem Caixa Cubo; Na Cor 4 Cores Neon 
Intercaladas;  aproximadamente

25
304793-

1
500,0

0
UN

BOBINA TÉRMICA 57MMX300M PARA RELÓGIO DE PONTO 
(18746-34841) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: Bobina térmica 57MMx30MM para relogio de 
ponto; Compatível com relógio de ponto biométrico, em papel 
termossensível, largura 57mm, comprimento 30m, CAIXA COM 30 
UN

26 6789-1
150,0

0
UN

BOLA COLORIDA DE BORRACHA (07768-006789)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: bola 
dente de leite; de borracha n°14 para recreação, confeccionada em
borracha, superfície textura para melhor grip; medindo 
circunferência entre 57 a 59 cm; peso aproximado de 250 gr; cores
variadas;

27 31120-1 5,00 PT

BOLA DE ISOPOR 100MM (26569-031120)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
isopor; de eps, no formato bola macica; medindo 100 mm de 
diâmetro; na cor branca; pacote com 100 unidades.

28 34592-1 50,00 PCT

BOLA DE ISOPOR 12,5MM (22211-34592)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
isopor; de eps, no formato bola; medindo 12,5 mm de diâmetro; na 
cor branca, para artesanato; pacote com 100 unidades.

29 24221-1 25,00 PT

BOLA DE ISOPOR 50MM PACOTE COM 100 UNIDADES (22212-
024221)
Especificação: BOLA DE ISOPOR 50MM PACOTE COM 100 
UNIDADES (22212-024221)Especificação: Com no mínimo as 
seguintes especificações:  isopor; de eps, no formato bola macica; 
medindo 50 mm de diâmetro; na cor branca; pacote com  
100unidades

30
304794-

1
200,0

0
UN

BOLA DE VINIL COLORIDA DE 40 CM 
Especificação: BOLA DE VINIL COLORIDA DE 40 CM,BOLA DE 
VINIL COLORIDA DE 40 CM (23914-026843)Especificação: Com 
no mínimo as seguintes especificações: brinquedos educativos e 
recreativos; bola; confeccionada em vinil; diâmetro aproximado de 
40cm, peso aproximado de 80g; acondicionada em embalagem 
que assegure a integridade do produto; kit c/10 und com 
certificação do INMETRO;

31 796-1 50,00 CX BORRACHA BRANCA N. 60 (00428-000796)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
Borracha de Papelaria; Feita de Látex Natural, escolar; para Lápis 
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e Grafite; No Formato Retangular; Número 60; Na Cor Branca; e 
Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma NBR-
15236; Altura: 6 mm, largura: 20 mm e comprimento: 30 mm; Caixa
com 60 unidades.

32 24224-1
100,0

0
CX

BORRACHA BRANCA Nº 20. (22213-024224)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e 
grafite; no formato retangular; número 20; na cor branca; e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; altura 
10 mm, largura 23 mm, comprimento 32 mm; caixa com 20 
unidades.

33 22031-1 20,00 UN

CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA, 200 FOLHAS ( 20488-

022031)

Especificações: com no mínimo as seguintes especificações: 
caderno de 10 matérias, capa dura, 200 folhas.

34 28817-1
400,0

0
UN

CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS (24877-
028817)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno brochura; grampeado; formato 1/4, sem 
índice; capa dura na cor vermelho, pesando 90 g/m2; com 48 
folhas; pesando 56 g/m2; deve atender a norma nbr-15733/2009 e 
alterações posteriores.

35 28737-1 70,00 UN

CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FOLHAS (24837-
028737)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno brochura; costurado; 1/4, sem índice; 
capa dura, na cor verde; pesando 90g/m2; com 96 folhas; pesando
56g/m2; deve atender a norma nbr numero 15733/2009 e 
alterações posteriores;

36 22028-1
500,0

0
UN

CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXÍVEL 48 FOLHAS 
(20486-022028)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno brochura; grampeado; formato 1/4, sem 
índice; capa flexível 1 cor; pesando 90 g/m2; com 48 folhas; 
pesando 56 g/m2; deve atender a norma nbr-15733/2009 e 
alterações posteriores;

37 11277-1
500,0

0
UN

CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FORTE 48 FOLHAS (12199-
011277)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno brochura; unissex, grampeado; formato 
1/4, com pauta, sem índice; capa forte, off-set 56g/m, 48 folhas; 
deve atender a norma nbr-15733/2009 e alterações posteriores;

38 11278-1
500,0

0
UN

CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FORTE 96 FOLHAS (12200-
011278)   Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno brochura; unissex, grampeado; formato 
1/4, sem índice; capa forte, off-set 56g/m, pesando 90 g/m2; com 
96 folhas; pesando 56 g/m2; deve atender a norma nbr-
15733/2009 e alterações posteriores;

39 18816-1 200,0
0

UN CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 60FLS (18102-
018816)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno brochura; costurado; brochurão, formato 
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universitário; unissex, capa dura, cores sortidas (mistas) com 60 
folhas pautadas; e suas condições deverão estar de acordo com a 
norma nbr-15236 e com certificação INMETRO;

40 955-1 50,00 UN

CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA 60 FOLHAS CAPA FLE 
(00483-000955)   Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: Caderno Brochura; Grampeado; Brochurao; Capa 
flexível; sem pauta, 60 Folhas; Deve Atender a Norma Nbr Numero
15733/2009 e Alterações Posteriores;

41 31156-1
100,0

0
UN

CADERNO DE PARTITURA: Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações:  caderno de música universitário capa 
dura  80 folhas espiral, capa, miolo pautado, formato 200x275mm; 
gramatura: 63/m2,

42 13643-1
100,0

0
UN

CADERNO DE DESENHO GRANDE, 48 FOLHAS, CARTOGR 
(14139-013643)Especificação: Com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno de desenho; espiral; de formato A4, na 
horizontal; capa em flexível, com 48  folhas; folha do caderno 
150g/m2;

43 34660-1
100,0

0
UN

CADERNO DE PROTOCOLO 
Especificação:  com no mínimo as seguintes especificações: Livro 
Protocolo de Correspondência, aproximadamente, tamanho 1/4 
154x216mm, 104 Folhas, dimensões aproximadas 30 x 20 x 10 
cm; 250 g

44 8516-1
100,0

0
UN

CADERNO ESPIRAL 96FL CAPA DURA (09891-
008516)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caderno espiral; espiral de arame galvanizado; 
aproximadamente, espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 
universitário (200 x 275)mm, pautado, 01 matéria; com capa em 
papelão, pesando minimo 750g/m2, com 1,3mm 
espessura(+/-); ,nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2;

45 3927-1
1.000

,00
UN

CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE (03468-
003927)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: aproximadamente, polionda com 2mm de 
espessura, cor verde, tamanho 305x185x400mm

46 976-1
1.000

,00
UN

CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA (00489-
000976)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: aproximadamente, polipropileno 2mm, dimensões 
350x130x250mm. Cor Verde

47 29932-1
1.000

,00
UN

CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, POLIONDA COM  
(25703-029932)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: aproximadamente, polipropileno 2mm, dimensões 
350x130x250mm, cor amarelo

48 15624-1
200,0

0
UN

CAIXA DE FOSFORO ( COM 40 PALITOS DE MADEIRA) (15803-
015624) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: fósforo de cozinha, palitos longos (5cm), 40 
unidades, forte, caixa de cartão impermeabilizado com lixa 
tradicional, composição: fósforo, clorato de potássio e aglutinantes.

49 11279-1 50,00 UN CAIXA ORGANIZADORA  19,8LTS (12201-011279)Especificação: 
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com no mínimo as seguintes especificações: CAPACIDADE média 
de 19,8 litros, aproximadamente, confeccionada em 
polipropileno( plástico) transparente, dimensões aproximadas 
405X290X245MM

50 24370-1 50,00 UN

CAIXA ORGANIZADORA 25LTS (22300-024370)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: retangular com 4 
travas para prender a tampa, transparente, aproximadamente, 
dimensões aproximadas 44x29x27cm, profundidade 25,5cm, 
capacidade 25 litros, confeccionada em polipropileno.

51 12130-1 50,00 UN

CAIXA ORGANIZADORA 60LTS(12882-012130)Especificação: 
Com as seguintes especificações: retangular, com travas para 
prender a tampa, transparente,aproximadamente, dimensões 
aproximadas (64 x 44 x 27)cm (cxlxa); Com Tampa; Empilhável; 
capacidade 60 litros; confeccionada em polipropileno.

52 11345-5 50,00 UN

CAIXA ORGANIZADORA 3,5LTS (12224-011345)    Especificação:
com as seguintes especificações: formato retangular, com tampa, 
entradas na lateral, material plástico, cor: preta, dimensões: 
aproximadamente, comprimento 20,5cm, largura: 15,5cm, altura 
14cm, capacidade 3,5 litros

53 11350-4 50,00 UN

CAIXA ORGANIZADORA 21LTS (12225-011350)Especificação: 
com as seguintes especificações:  Caixa Organizadora; Em 
Polipropileno Corrugado; Medindo (43x31x24)cm (cxlxa) (tamanho 
Grande); Com Tampa Sobreposta; Contendo Abertura Nas 2 
Laterais Revestidas Com Plastico Resistente; Na Cor Cristal 
Transparente Na Caixa e Tampa; Apresentação de Forma 
Desmontada; Acompanha Manualde Montagem; Capacidade 
Mínima 21 Litros;

54 28436-1 50,00 UN

 CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE (24708-
028436)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caixa organizadora; em polipropileno (pp) 
corrugada; medindo (37x28x21)cm (cxlxa) (tamanho medio); com 
tampa sobreposta; contendo abertura nas 2 laterais revestidas com
plastico resistente; na cor cristal transparente na caixa e tampa; 
apresentação de forma desmontada; acompanha manual de 
montagem; capacidade mínima 18 litros;

55 31042-1 50,00 UN

CAIXA PLASTICA  ORGANIZADORA (26529-
031042)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caixa organizadora; em polipropileno (pp); medindo
(32,3 x 17,9 x 46,7)cm (lxaxp); na cor cristal transparente; com 
tampa, sem trava; para acondicionamento de materiais diversos; 
capacidade 20 litros; aproximadamente.

56 7248-1 100,0
0

UN CALCULADORA DE MESA (08569-007248)especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações:  calculadora de mesa ,12 
digítos, metal,tamanho: aproximado de 24 cm 16cm 1cm ,amplo 
visor ,dupla alimentação (solar e bateria) alimentação solar quando
a luz é suficiente, alimentação à bateria quando a luz é 
insuficiente.; teclado com memória a leitura das teclas é 
armazenada em buffer, de forma que nada é perdido em uma 
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sequência rápida de entrada de dados.; teclas plásticas ; placa 
frontal em metal durável tampa resistente, ; percentual básico 
cálculo de percentuais básicos.; mark-up todas as funcionalidades 
de mark-up de uma máquina de calcular: cálculos de custo e lucro 
simplificados. marcadores de vírgula a cada 3 dígitos ,teclado com 

▶memória,tecla shift ( ),troca de sinal (＋/－),

57 755-1 50,00 UN

CANETA CORRETIVO LIQUIDO (00403-000755)
Especificação: com as seguintes especificações: corretivo de 
papelaria; liquido; para correção de qualquer tipo de escrita; a base
de solvente, secagem ultra rápida; formato caneta, ponta metálica, 
com 8 ml no mínimo; e sua s condições deverão estar de acordo 
com a norma nbr-15236; com certificação compulsória INMETRO, 
e as suas atualizações posteriores;

58 24230-1
100,0

0
CX

CANETA ESCRITA FINA AZUL. (22215-024230)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: caneta esferográfica; 
corpo em resina termoplástica; formato do corpo hexagonal; 
modelo descartável; corpo transparente; ponta em carbureto de 
tungstênio; com esfera de tungstênio, esfera perfeita; espessura de
0,8 mm (fina); rendimento mínimo de escrita de: 1800 metros; na 
cor azul; com tampa protetora removível antiasfixiante na cor do 
corpo; topo removível na cor da tinta; validade mínima de 12 
meses a contar da entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória 
INMETRO, e as suas atualizacoes posteriores ; caixa com 50 
unidades

59 693-1
100,0

0
CX

CANETA ESCRITA FINA PRETA (00371-000693)Especificação: 
com no minimo as seguintes especificações: com no mínimo as 
seguintes especificações: caneta esferografica; corpo em resina 
termoplastica; formato do corpo hexagonal; modelo descartavel; 
corpo transparente; ponta em carbureto de tungstenio; com esfera 
de tungstenio, esfera perfeita; espessura de 0,8 mm (fina); 
rendimento minimo de escrita de: 1800 metros; na cor preta; com 
tampa protetora removivel antiasfixiante na cor do corpo; topo 
removivel na cor da tinta; validade minima de 12 meses a contar 
da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a 
norma nbr-15236; com certificacao compulsoria inmetro, e as suas 
atualizacoes posteriores ; caixa com 50 unidades

60 24235-1 15,00 CX CANETA ESCRITA FINA VERMELHA. (22216-
024235)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caneta esferografica; corpo em resina 
termoplastica; formato do corpo hexagonal; modelo descartavel; 
corpo transparente; ponta em carbureto de tungstenio; com esfera 
de tungstenio, esfera perfeita; espessura de 0,8 mm (fina); 
rendimento minimo de escrita de: 1800 metros; na cor vermelha; 
com tampa protetora removivel antiasfixiante na cor do corpo; topo 
removivel na cor da tinta; validade minima de 12 meses a contar 
da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a 
norma nbr-15236; com certificacao compulsoria inmetro, e as suas 
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atualizacoes posteriores ; c - Referência interna do Item: 169

61 11287-1 10,00 UN

CANETA FIXA DE BALCÃO (12202-011287)Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações:  caneta fixa; corpo em 
aluminio; no formato tubular; para balcao; medindo 13 cm 
aproximadamente; base em aluminio polido; corrente metalica; 
medindo 50 cm; fixacao por fita adesiva dupla face; acompanha 
carga/refil;

62 5311-2 50,00 CJ

CANETA HIDROCOR COM 12 UNID (05572-
005311)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caneta hidrografica; corpo em polipropileno opaco; 
ponta porosa fina; jogo com cores sortidas; tampa anti asfixiante, 
tinta a base de água; e suas condições deverão estar de acordo 
com a norma nbr-15236; com certificação compulsória INMETRO, 
e as suas atualizações posteriores;

63 29941-1 50,00 JG

CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA ARRENDONDADA 
(25708-029941)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caneta hidrográfica; corpo plástico rígido opaco 
polipropileno (pp); ponta porosa grossa; jogo com cores mistas; 
atóxico, tampa anti asfixiante, tinta a base de água, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com 
certificação compulsória INMETRO, e as suas atualizações 
posteriores;

64 20383-1 50,00 UN

CANETA METALICA DOURADA (19254-020383)Especificação: 
Com no mínimo as seguintes especificações, caneta permanente; 
corpo em polipropileno (pp) rígido; ponta de 1,0 mm; na cor 
dourada; para ser usada em cerâmicas, madeiras, vidros, papel, 
cd; acondicionada em embalagem adequada;

65 28438-1 60,00 UN

CANETA METÁLICA PRATA (24709-028438)Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: Com no mínimo as 
seguintes especificações, caneta permanente; corpo em 
polipropileno (pp) rígido; ponta de 1,0 mm; na cor prata; para ser 
usada em cerâmicas, madeiras, vidros, papel, cd; acondicionada 
em embalagem adequada;

66 18181-1
100,0

0
UN

CANETA P/RETROPROJETOR AZUL (17697-
018181)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caneta para retroprojetor; corpo em resina 
termoplástica, bico de metal, tinta permanente a base de alcool; 
ponta com (1,00mm); em poliacetal; na cor azul; e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação 
compulsória INMETRO, e as atualizações posteriores;

67 21943-1
100,0

0
CX

CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA (20386-
021943)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: caneta para retroprojetor; corpo em resina 
termoplástica, bico de metal, tinta permanente a base de alcool; 
ponta com (1,00mm); em poliacetal; na cor preta; e suas condições
deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação 
compulsória INMETRO, e as atualizações posteriores; Caixa com 
12 unidades.

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 32 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ITE
M

COD. QT UN DESCRIÇÃO

68 31112-1
100,0

0
UN

CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA (26565-
031112)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: com no mínimo as seguintes especificações: 
caneta para retroprojetor; corpo em resina termoplástica, bico de 
metal, tinta permanente a base de alcool; ponta com (1,00mm); em
poliacetal; na cor vermelha; e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória 
INMETRO, e as atualizações posteriores;

69 24240-1
100,0

0
PT

CAPA E CONTRACAPA A4. (22218-024240) Especificação: Com 
no mínimo as seguintes especificações: divididas igualmente. 
Capa confeccionada em polipropileno, transparente, não lisa. 
Contracapa em polipropileno na capa na cor preta, não lisa. Pacote
com 100 unidades

70 2506-1
250,0

0
UN

CARTOLINA (CORES VARIADAS) (01740-002506)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: cartolina de 
papelaria; aproximadamente pesando 120g/m2; rigidez taber 
longitudinal >20gf x cm,transversal>15gf x cm, conforme norma 
tappi 489; medindo (50x66)cm; cores variadas;

71 886-1
250,0

0
UN

CARTOLINA BRANCA (00450-000886)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: cartolina de papelaria;na cor 
branca;

72 4465-1
100,0

0
UN

CD RW (04239-004465)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: Mídia aproximadamente, Cd-rw; para 
Gravação de Áudio e Dados; Óptica Regravável; Capacidade de 
700 Mb, 80 Minutos; Velocidade de 12x; Embalado Em Estojo 
Individual, Acrílico, Lacrado, Medindo 142x125x10mm (lxaxp), 
C/cod. de Barras do Fabricante;

73 747-1 30,00 CX

CLIPES (00398-000747)
Especificação: clipe de papelaria; de aço; formato paralelo; 
acabamento galvanizado colorido; nr. 2/0; aproximadamente(7 
cores sortidas) caixa com 100 unidades

74 841-1 30,00 CX

CLIPES 2/0 500 GR. (00439-000841)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, 
acabamento galvanizado, formato paralelo, número 2/0; 500 
gramas  aproximadamente

75 18787-1 30,00 CX

CLIPS 0/0 (18088-018787)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado formato paralelo, número 0/0; 500 gramas, 
aproximadamente

76 681-1 30,00 CX
CLIPS 1/0 (00369-000681) Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado, formato paralelo, número 1/0; 500 gramas

77 18068-2 30,00 CX

CLIPS 10/0 (17641-018068)Especificação: Com no mínimo as 
seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado, formato paralelo, número 10/0; 500 
gramas aproximadamente

78 740-1 30,00 CX CLIPS 3/0 (00397-000740) Especificação: com no mínimo as 
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seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado, formato paralelo, número 3/0; 500 gramas

79 3572-1 30,00 CX

CLIPS 4/0 (03136-003572)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado, formato paralelo, número 4/0; 500 gramas 
aproximadamente

80 20050-1 30,00 CX

CLIPS 6/0 (18997-020050)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado, formato paralelo, número 6/0; 500 gramas 
aproximadamente

81 11295-1 30,00 CX

CLIPS 8/0 (12203-011295)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: clipe de papelaria, de aço, acabamento 
galvanizado, niquelado, formato paralelo, número 8/0; 500 gramas 
aproximadamente

82 614-2
100,0

0
UN

COLA BASTÃO (00337-000614)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: cola de papelaria; bastão; para uso 
diversos (papel,cartões,fotos); a base de água e glicerina; atóxica; 
secagem rápida; acondicionada em bastão; aproximadamente 
branca; 21gramas, em embalagem contendo selo do INMETRO; 
com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com 
certificação compulsória INMETRO, e as suas atualizações 
posteriores; e suas condições deverão estar de acordo com a 
norma nbr-15236;

83 921-1
150,0

0
FR

COLA BRANCA 1 LITRO (00464-000921)Especificação: ccom no 
mínimo as seguintes especificações: cola de papelaria; liquida; 
para uso em papel, cartões, fotos; a base de acetato de polivinila 
(pva), solvente a base de água; removível com água e totalmente 
reversível, ph neutro; secagem normal; acondicionada em frasco 
plástico; 01 litro; branca; atóxica, uso escolar, em embalagem com 
nome do fabricante, e informações da composição e validade; com
validade mínima de 12 meses; aproximadamente

84 15634-1
100,0

0
UN

COLA BRANCA 110 GR (15806-015634)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: cola de papelaria; liquida; 
para uso em papel, cartões, fotos; a base de acetato de polivinila 
(pva), solvente a base de água; removível com água e tota110 
gramas; branca; atóxica, uso escolar, em embalagem com nome 
do fabricante, e informações da composição e validade; com 
validade mínima de 12 meses; aproximadamente

85 3195-1
150,0

0
UN

COLA BRANCA 40G (02462-003195)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: cola de papelaria; liquida; 
para uso em papel, cartões, fotos; a base de acetato de polivinila 
(pva), solvente a base de água; removível com água e totalmente 
reversível, ph neutro; secagem normal; acondicionada em frasco 
plástico; 40 gramas; branca; atóxica, uso escolar, em embalagem 
com nome do fabricante, e informações da composição e validade;
com validade mínima de 12 meses; aproximadamente.

86 835-1 100,0
0

VD COLA BRANCA 90 GR. (00438-000835)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: cola de papelaria; liquida; 
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para uso em papel, cartões, fotos; a base de acetato de polivinila 
(pva), solvente a base de água; removível com água e totalmente 
reversível, ph neutro; secagem normal; acondicionada em frasco 
plástico; 90 gramas; branca; atóxica, uso escolar, em embalagem 
com nome do fabricante, e informações da composição e validade;
com validade mínima de 12 meses; aproximadamente

87 20939-1
100,0

0
CX

COLA COLORIDA 25 GR C/ 6 CORES C/ GLITER (19661-
020929)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: cola glitter; atoxica; frascos plásticos de 25g cada 
cor; cores variadas; e suas condições deverão estar de acordo 
com a norma nbr-15236 e atualizações; com certificação 
compulsória INMETRO, e suas atualizações posteriores; 
aproximadamente

88 28688-1
100,0

0
UN

COLA INSTANTÂNEA (24815-028688) Especificação: Com no 
mínimo as seguintes especificações: adere diversos materiais 
como metais, plásticos, borrachas e outros materiais; alta 
velocidade de cura e excelente resistência, com bico anti-
entupimento. Embalagem com no mínimo 5 gramas

89 5289-1
150,0

0
UN

COLA PARA E.V.A. (05563-005289) Especificação:  com no 
mínimo as seguintes especificações: frasco de 35 gramas, a base 
de acetato de polivinila e álcool, solúvel em álcool, não resistente a
lavagem.

90 29997-1 40,00 UN

COLA TRANSPARENTE (25784-029997)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: cola de papelaria; liquida; 
para uso diversos e escolar; a base de resina pva e de água, 
lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada 
aproximadamente em frasco 90G; transparente; em embalagem 
contendo selo do INMETRO; com validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega do produto; com certificação compulsória 
INMETRO, e as suas atualizações posteriores; e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma Nbr-15236;

91 6844-1 40,00 CX

COLCHETE Nº 15 (07852-006844)

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações, 
colchete, latonado, tamanho nº 15, cx com 72 unidades.

92 22001-1
200,0

0
UN

CORRETIVO EM FITA (20425-022001)Especificação:  com no 
mínimo as seguintes especificações: corretivo de papelaria; em 
fita; para correção de qualquer escrita; formato roller (fita), 
medindo (4,2mm x 12m); e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma nbr-15236; com certificação compulsória 
INMETRO, e as suas atualizações posteriores;

93 24250-1 10,00 CX

CORRETIVO LÍQUIDO. (22221-024250)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: corretivo de papelaria; liquido,
atoxico; utilizado em papel reciclado; a base de água; frasco, com 
aplicador tipo pincel; sem odor, não tóxico, de uso escolar, frasco 
com no mínimo 18ml. caixa com 12 unidades, e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação 
compulsória INMETRO, e as suas atualizações posteriores;
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94 28446-1 30,00 UN

CORTADOR OU FURADOR 2,5X2,5 CM (24713-028446) 
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
cortador ou furador artesanal indicado para papéis e folhas de 
E.V.A. Modelo: Flor Margarida 2,5x2,5cm,aproximadamente Cores 
variadas.

95
304795-

1
400,0

0
CX

E.V.A CORES VARIADAS (26532-031048) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações; atóxico, textura homogênea, 
liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm de espessura, cores 
variadas C/10UN 

96
304796-

1
600,0

0
CX

E.V.A. COM GLITER (20020-021480) Especificação:  com no 
mínimo as seguintes especificações; atóxico, textura homogênea, 
com glitter, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm de espessura, cores 
variadas C/10UN

97
304797-

1
600,0

0
CX

E.V.A. ESTAMPADO (13083-012278) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações; atóxico, textura homogênea, 
liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm de espessura, estampas 
variadas C/10UN

98 628-1
100,0

0
PT

ELASTICO 500GR NATURAL SUPER (00343-000628) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: cor 
amarelo, nº 18, pacote com 500 gramas, produzido através do 
látex, ideal para organizar, agrupar ou separar diversos materiais.

99
304798-

1
50,00 RL

ELÁSTICO FINO 10M (24797-028638) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: tipo lastex, elástico fino rolo 
com 10 metros.

100 28450-1
500,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A  AMARELO (24715-028450) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, na cor amarelo

101 28452-1
250,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A AZUL (24716-028452) Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações; atóxico, textura 
homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm de espessura, 
na cor azul

102 28662-1
250,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A BOLINHA (24805-028662) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, com bolinhas, c/5und, cores variadas.

103 28454-1
250,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A BRANCO (24717-028454) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, na cor branca

104 28456-1
150,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A LARANJA (24718-028456) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, na cor laranja

105 28458-1 150,0
0

FL EMBORRACHADO E.V.A MARROM (24719-028458) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
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de espessura, na cor marrom

106 28460-1
150,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A SALMÃO (24720-028460) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, na cor salmão

107 28462-1
250,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A VERDE (24721-028462) Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações; atóxico, textura 
homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm de espessura, 
na cor verde.

108 28650-1
250,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A. LISTRADO (24801-028650) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, listrado cores variadas

109 28645-1
325,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A. PRETO (24799-028645)

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, na cor preta.

110 28643-1
550,0

0
FL

EMBORRACHADO E.V.A. VERMELHO (24798-028643) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações; 
atóxico, textura homogênea, liso, tamanho 40cm x 60cm, 1 a 2mm 
de espessura, na cor vermelha.

111 28706-1
1.000

,00
UN

ENVELOPE BRANCO CARTA (24821-028706)Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: envelope de papelaria; 
color plus; pesando 80g/m2; modelo oficio, com aba sem cola; sem
impressao rpc do correio; medindo (114x229)mm; na cor branca

112
304799-

1
200,0

0
PT

ENVELOPE PARA CD/DVD (24856-028768)Especificação: Com 
no mínimo as seguintes especificações: Com visor de 
acetato;Gramatura: 75 g/m²; Unidade: Caixa, Peso: 0,100, 
Tamanho: 125x125mm, Produto por Embalagem com 250 ou 100 
Unidades, Dimensões da caixa (cm): 17x14x14cm Cor: Branco 

113 980-1
100,0

0
CX

ENVELOPE PARDO 34 X 24 (00495-000980)Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: envelope de papelaria; 
confeccionado de papel 100% reciclado; pesando 80g/m2; modelo 
saco; modelo sem impressao rpc do correio; medindo 
(240x340)mm (alt x larg); com aba sem cola; na cor pardo;; 
tamanho A4  

114
304800-

1
100,0

0
PT

ENVELOPE SACO 340X240MM BRANCO (05183-
004971)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: envelope de papelaria;  pesando 90 g/m2; tipo 
saco; modelo sem impressão rpc; medindo aproximadamente 
(240x340)mm (larg x alt); com aba, sem cola; na cor branca; com 
100 und.

115 3909-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 12MM (03462-003904) Especificação:
Com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de  aproximadamente 70 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 12mm, comprimento de 33cm, pacote
com 50 unidades.
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116 3909-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 14MM (03463-003909) Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de aproximadamente 85 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 14mm, comprimento de 33cm, pacote
com 50 unidades.

117 3914-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 17MM (03464-003914) Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de aproximadamente 100 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 17mm, comprimento de 33cm, pacote
com 50 unidades.

118 3919-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 20MM (03465-003919) Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de aproximadamente 120 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 20mm, comprimento de 33cm, pacote
com 50 unidades.

119 5279-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 25MM (05561-005279) Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de aproximadamente 160 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 25mm, comprimento de 33cm, pacote
com  50 unidades.

120 12283-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 29MM (13084-012283) Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de aproximadamente 200 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 29mm, comprimento de 33cm, pacote
com 50 unidades.

121 5284-1 10,00 UN

ESPIRAL TRANSPARENTE 33MM (05562-005284) Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: espiral transparente, 
para encadernação de aproximadamente 250 folhas, fabricado em 
pvc semi-rígido, diâmetro de 33mm, comprimento de 33cm, pacote
com 25 unidades.

122 872-2
100,0

0
UN

ESTILETE 18MM (00445-000872) Especificação: com no mínimo 
as seguintes especificações: com estrutura reforçada, corpo 
emborrachado, robusto e ergonômico trava giratória e lâmina de 
aço carbono extensível interna, com 10 lâminas para reposição

123 10425-2 40,00 UN

ESTILETE 9MM (11606-010425) Especificação: com no mínimo as
seguintes especificações: profissional com trava giratória e lâmina 
de aço carbono extencível interna. COM 10 LÂMINAS PARA 
REPOSIÇÃO

124 28732-2 60,00 UN

ESTOJO ESCOLAR (24833-028732) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: Produzido em Poliéster, 
material. Possui fechamento por zíper para você organizar lápis e 
canetas. Fechamento por zíper Puxador de metal com tira de 
cadarço Produzido em Poliéster aproximadamente nas medidas  
Altura:7.00 cm Largura:20.00 cm Profundidade:6.00 cm 
Capacidade:1.00 Litros 

125 34677-1 50,00 UN ESTOJO ESCOLAR  KIT (24833-034677)

Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: Estojo
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completo 18 itens,12 lápis de cor, 1 régua,1 borracha,1 
apontador,2 canetas,1 lápis preto

126 15643-1 70,00 UN
ETIQUETA ADESIVA ESCOLA COM TARJA, SEM PAUTA, 
(15811-015643) Especificação: etiqueta adesiva escola com tarja, 
sem pauta.

127 601-1
150,0

0
UN

EXTRATOR DE GRAMPOS (00334-000601) Especificação com no
mínimo as seguintes especificações: tipo espátula

128 21443-1
1.500

,00
MT

FELTRO (19987-021443)

Especificação com no mínimo as seguintes especificações: Feltro 
em Rolo 5Mts aproximadamente, cores variadas.

129 28714-1
600,0

0
MT

FELTRO ESTAMPADO (24824-028714)especificação com no 
mínimo as seguintes especificações: feltro em rolo 5mts, feltro 
estampado (24824-028714)

130 21405-1
200,0

0
KG

FIBRA SILICONADA (19965-021405)  Especificação com no 
mínimo as seguintes especificações: Fibra de Silicone 100% 
poliéster, Alta Qualidade, Inodoro, Lavável, Hipoalergênico, Alto 
Rendimento, Indicado para artesanatos, almofadas, travesseiros e 
enchimentos em geral, 100% Aberta

131 18770-1 10,00 PT

FICHA PAUTADA 6X9 (18078-018770) Especificação com no 
mínimo as seguintes especificações: Tipo de folha: Off Set 
150g,Tamanho do papel: 152x228mm, Espessura da folha: 150g, 
Pacote com 100 unidades

132 5328-2 4,00 UN

FICHÁRIO PARA MESA (05581-005328) Especificação com no 
mínimo as seguintes especificações: fichas 6/9 corpo em aço na 
cor grafite e tampa em poliestireno de cor variada, capacidade 
para 500 fichas divisória de plástico apoiar as fichas.

133 8457-1
300,0

0
RL

FITA ADESIVA COLORIDA (09858-008457) Especificação com no
mínimo as seguintes especificações: CORES VARIADAS

134 15648-1
130,0

0
UN

FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL CREPADO (15812-
015648) Especificação: Com no mínimo as seguintes 
especificações: fita adesiva dupla face com dorso de papel 
crepado, adesivo a base de borracha e resina e liner branco de 
papel siliconado, preferencialmente na cor branca

135
304801-

1
500,0

0
UN

FITA ADESIVA TRANSP. 12X30MM (00408-000771) 
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: de 
polipropileno com adesivo a base d´agua

136 4305-1
100,0

0
RL

FITA ADESIVA TRANSP.48X50MM (04066-004305) 
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: FITA 
ADESIVA TRANSP.48X50MM (04066-004305)

137 13601-1
400,0

0
UN

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M , FLEXÍVEL 
(14118-013601) Especificação: Com no mínimo as seguintes 
especificações: FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M , 
FLEXÍVEL (14118-013601)

138 24977-1 3,00 RL FITA BRANCA PARA ROTULADOR (22563-
024977)Especificação: Com no mínimo as seguintes 
especificações: Fita autoadesiva com impressão preta sobre a fita 
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branca, Com forte poder de adesão desde que aplicada sobre 
superfície limpa e seca, Material flexível e impermeável, Com 
impressão térmica direta, A fita de poliéster deve ser usada longe 
do calor excessivo e evitar exposição direta do sol, Cartucho de fita
modelo D1 compatível com rotuladores LM-160P, LM-210D e LM-
220P.

139 4012-1
500,0

0
RL

FITA CREPE 18X50 (03628-004012) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: preferencialmente na cor 
branca

140 1669-1
400,0

0
RL

FITA CREPE 19 X 50 MTS (01323-001669) Especificação: com no
mínimo as seguintes especificações: FITA CREPE 19 X 50 MTS 
(01323-001669)

141 18491-1
400,0

0
UN

FITA CREPE 25X50 (17901-018491) Especificação:com no 
mínimo as seguintes especificações: 25x50 mts

142 31135-1 50,00 RL
FITA DE CETIM (26584-031135) Especificação: com no mínimo as
seguintes especificações: rolo de 10M, cores variadas

143 3254-1
100,0

0
UN

FITA MÉTRICA 150CM (02679-003254) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: FITA MÉTRICA 150CM 
(02679-003254)

144
304802-

1
60,00 RL

FITA PLÁSTICA LAÇO (24817-028695)

 Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações:  
aproximadamente 32mmx 100m. cores variadas( roxo, Vermelho, 
Verde bandeira, laranja, azul claro, Amarelo, Lilas, Rosa, pink, 
Verde Cítrico, prata, entre outros.c/6und

145 29943-1
150,0

0
RL

FITAS DE CETIM 10MM, ROLO DE 10METROS, CORES  (25709-
029943) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: FITAS DE CETIM 10MM, ROLO DE 10METROS, 
CORES  (25709-029943)

146 22528-1
120,0

0
RL

FITILHOS 5MM ROLO DE 50M (20908-022528) Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: cores variadas 
(preferencialmente branco, rosa, verde, azul, vermelho, amarelo, 
preto)

147 15659-1 50,00 PT FOLHA A3 (15813-015659) Especificação: Pacote com 500 folhas

148
304803-

1
5.000

,00
PT

FOLHA SULFITE A4 BRANCA (03156-003606) Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações:  PAPEL MULTIÚSO, 
75 G/M2, BRANCO, ALCALINO, ALTA QUALIDADE, 210 MMX 
297 MM  PACOTE COM 500 FOLHAS

149 15663-1
400,0

0
PT

FOLHA SULFITE A4 COLORIDA (15814-015663) Especificação: 
Com no mínimo as seguintes especificações: 75g/m², certificado 
do INMETRO, de alta qualidade. Pacote com 100 folhas. 
Preferencialmente nas cores: amarelo, azul, verde, vermelho e 
salmão.

150 2827-1 5,00 CX
FORMULÁRIO CONTINUO (01931-002827) Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: 80 colunas, 1 via.

151 5665-1 30,00 KG
GESSO 1 KG (05827-005665) Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: GESSO 1 KG (05827-005665)
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152 934-1
1.000

,00
CX

GIZ BRANCO (00470-000934) Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: giz escolar na cor branca, antialérgico, 
não suja as mãos caixa com 500 unidades.

153 11272-1
500,0

0
CX

GIZ COLORIDO (12198-011272) Especificação: com no mínimo as
seguintes especificações: GIZ COLORIDO (12198-011272)

154 2362-1
700,0

0
UN

GLITER EM PO  CORES VARIADAS (01631-002362) 
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
pacote com 3 gramas.

155 634-1
100,0

0
UN

GRAMPEADOR  26/6 (00345-000634)

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Grampeador médio de mesa metálico.   Pintura epóxi (líquida) 
Apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica   
Capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m2   
Fabricado em chapa de aço   Base de fechamento do grampo com 
duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com 
acabamento niquelado   Estojo de alojamento dos grampos em 
chapa de aço   Mola resistente com retração automática   
Capacidade de carga de meio pente de grampos 26/6  Utiliza 
grampos 24/6 e 26/6

156 11306-1 50,00 UN

GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 (12207-011306) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Grampeador Metal ,para até 50 Folhas ,Utiliza Grampos 
26/6  ,Dimensões  aproximada do item C x L x A :16 x 6.5 x 4 
centímetros,alcance de profundidade de 90mm.

157 847-1
100,0

0
CX

GRAMPO 26/6 (00441-000847) Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: Grampo galvanizado 26/6 desenvolvido 
para uso em grampeadores, caixa com 5.000 unidades

158 18146-1
100,0

0
CX

GRAMPO 26/6, COBREADO, CAIXA C/ 5000 GRAMPOS,  
(17674-018146) Especificação:  com no mínimo as seguintes 
especificações: GRAMPO 26/6, COBREADO,CAIXA C/ 5000 
GRAMPOS,  (17674-018146)

159 29949-1 2,00 CX

GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CAIXA COM 5000 GRAMPO 
(25714-029949) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CAIXA COM 5000 
GRAMPO (25714-029949)

160
304804-

1
3,00 CX

GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (34683)

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Grampo em aço galvanizado 23/13 desenvolvido para uso em 
grampeadores, resistente à ferrugem ,caixa com 1.000 unidades

161 34684-1 3,00 UN

GRAMPO P/ GRAMPEADOR 24/6 (34684)

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Grampo em aço galvanizado 24/6 desenvolvido para uso em 
grampeadores, resistente à ferrugem, caixa com 1.000 unidades

162 304805- 2,00 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 (25715-029950)
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1

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
Grampo em aço galvanizado 9/14 desenvolvido para uso em 
grampeadores, resistente à ferrugem, caixa com 5.000 unidades

163
304806-

1
100,0

0
PT

GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
injetado em plástico polipropileno, Hastes longas, Espessura 2,70 
mm, Peso Bruto 0,24 kg, dimensões 300mm x 9mm x 112 mm, na 
cor branca, pacote com 50unidades.

164 777-1 40,00 CX
GRAMPO TRILHO (00410-000777) Especificação: tipo Romeu e 
Julieta, para pasta trilho 80mm, confeccionado em chapa de aço 
revestida. caixa com 50 conjuntos.

165 22088-1 3,00 UN

ÍNDICE DE A/Z MARMORIZADO PARA FICHA 6X9 (20523-
022088)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: Índices para fichário em cartão marmorizado de 6" 
x 9"mm, Ordenados de A/Z em cartão marmorizado de 0,35mm, 26
letras.

166 18173-1 50,00 CX

LÁPIS DE CERA ESTACA (17693-018173)Especificação:Com no 
mínimo as seguintes especificações: LÁPIS DE CERA ESTACA 
Aplicações:para marcação de madeira, couro, borracha, cimento, 
mármore e granito. Não tóxico. Não macha as mãos, Composição: 
Ceras, Cargas Minerais Inertes e Pigmentos. (17693-018173)

167 2480-1
250,0

0
CX

LÁPIS DE COR (01730-002480)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: lápis de cor; no formato redondo; 
medindo 21 cm (+/- 1 cm); toxidade dos limites máximos da 
presença de metais pesados; cores sortidas; devendo estar em 
conformidade com normas abnt-nbr-15236; certificação 
compulsória inmetro e suas atualizações posteriores; grande 12 
cores

168 31068-1
250,0

0
CX

LÁPIS DE COR GRANDE SEXTAVADO CAIXA COM 12 CO 
(26538-031068)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: lápis 
de cor grande sextavado, lápis de cor; no formato sextavado; 
medindo 170mm; atoxidade nos limites máximos da presença de 
metais pesados; cores mistas; devendo estar em conformidade 
com a normas abnt-nbr-15236, certificação compulsória inmetro; e 
suas atualizações posteriores; (26538-031068)

169 28671-1 55,00 CX

LÁPIS DE COR JUMBO COM 12 CORES (24808-028671)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
formato triangular ergonômico. garantia de conforto e melhor 
escrita caixa com 12 unid. formato jumbo ideal para mãos 
pequenas

170 304807-
1

400,0
0

CX LÁPIS PRETO  N. 2 (00327-000584)Especificação: com no mínimo
as seguintes especificações: lápis preto  n. 2  lápis; corpo em 
madeira de reflorestamento, comprovada com certificação fsc; na 
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cor preto; no formato redondo; matéria da carga mina grafite na cor
preto; numero 2b; medindo no mínimo 180mm; nome do fabricante
impresso na embalagem e no produto; com identificação do 
fornecedor na embalagem; acessório adicional: apontado, com 
borracha na ponta; e suas condições deverão estar de acordo com
a norma nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e as 
suas atualizações posteriores; com 144und(00327-000584)

171 15705-1
100,0

0
RL

LASTEX (15836-015705)
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: lastex 
tex 260comprimento: 500 metros,largura: 0,5mm, composição: 
preto: 63% elastodieno - 37% poliéster, branco: 64% elastodieno - 
36% poliéster

172 18195-1 30,00 UN

LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS (17706-018195)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: Livro Ata de 
Papelaria; Medindo No Mínimo (205x297)mm Vertical; Capa 
Pesando 1250g/m2; Revestida Com Papel Kraft, Pesando 80g/m2;
Na Cor Preta; Com 100 Fls (numeradas); Papel Off-set, Pesando 
56g/m2 ou aproximado.

173 5248-1 40,00 UN

LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS (05555-005248)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: Livro Ata de 
Papelaria; Medindo (205x297)cm Vertical; Capa Pesando 
1250g/m2; Revestida Com Papel Kraft, Pesando 80g/m2; Na Cor 
Preta; Com 50fls (numeradas); Papel Off-set, Pesando 56g/m2 ou 
aproximado.

174 725-1 50,00 UN

LIVRO DE PROTOCOLO (00392-000725)Especificação: Com no 
mínimo as seguintes especificações: livro de protocolo com no 
mínimo as especificações: protocolo de correspondência , tam1/4, 
com100 fls, formato 160x220mm ou aproximado.

175 29936-1 5,00 CX

LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO (25705-029936) 
Especificação:Com no mínimo as seguintes especificações: (para 
registro de medicamentos controlados na Farmácia Municipal, de 
acordo com Portaria n°344 de 12/05/1998.

176 31069-1 2,00 UN

MALETA EXECUTIVA 34X44X8 (26539-031069) Especificação: 
Com as seguintes especificações:  Comporta notebook de até 15.6
polegadas, tablet, cadernos telefone canetas e etc.  Material 
Poliéster 1000 resinado em PVC com acabamento fino e macio 
resistente a água material do forro interno; Nylon 
impermeabilizado, espuma e borracha peso aproximado 0.8 kg. 
Compartimento acolchoado para o seu notebook de ate 15.6 
polegadas com fecho alça de ombro ajustável e reforçadas com 
forma anatômica e espuma de 3 camadas.

177 32941-1
350,0

0
UN

MARCA TEXTO AMARELO  Especificação com as seguintes 
especificações: Caneta marca-texto, material: plástico, tipo ponta: 
chanfrada, cor: fluorescente amarela, tipo: base água, 
características adicionais: secagem rápida.

178 34686-2 50,00 CX MARCADOR DE PAGINA ADESIVO MEMONOTE, 8 CORES 
NEON
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: pacote
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de 200 folhas, Marcadores adesivos semitransparentes, 08 cores 
neon com 25 folhas cada, medidas 12mm x 42mm. (post it)

179 22143-1
100,0

0
CX

MASSA DE MODELAR COM 12 CORES (20564-
022143)Especificação com as seguintes especificações: massa de 
modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga 
mineral inerte; apresentação solido, maleável, atoxico; tipo fosca; 
na cor sortidas; embalado em material adequado ao produto; e 
suas condições deverão estar de acordo com a e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma nbr-15236; com certificação 
compulsória inmetro, e as suas atualizações posteriores, com 12 
cores (20564-022143)

180 2872-1 55,00 UN
MOLHA DEDO (01963-002872) Especificação com as seguintes 
especificações: em creme. 12g.

181 30969-1 20,00 UN

ORGANIZADOR DE MESA HORIZONTAL (26493-030969) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: Caixa 
de Correspondência articulada tripla  transparente  Produzida em 
poliestireno  Com hastes metálicas  Maior capacidade de 
armazenamento de folhas  Medidas: 26 x 14,5 x 37 cm.

182 24258-1
120,0

0
PT

PALITO DE PICOLÉ COLORIDO. (22224-024258)Especificação 
Com as seguintes especificações: palitos de picolé de madeira 
multicoloridos 2x50 peças para artesanato, cores vivas  pacotes 
com 100 unidades

183
304808-

1
10,00 PT

PAPEL 40 KG (19267-020394)Especificação com no mínimo as 
seguintes especificações: papel opaline a4 120 grs 40kg c/ 50 fls, 
papel ideal para impressões com impressoras laser e jato de tinta, 
textura lisa  ideal para convites, certificados.

184 28674-1 25,00 RL

PAPEL ADESIVO ESTAMPADO (24809-028674)Especificação 
com no mínimo as seguintes especificações: papel de parede, 
lavável e de alta durabilidade. características: adesivo fosco 
acetinado, lavável, não precisa de cola pois é alto colante, 
antimofo, antichamas. medida do rolo: altura 2,10 metros, largura 
50 centímetros. cobertura de 1,05 m²,infantil ( estrela, bolinha, 
listrado nuvem, entre outros.

185 4940-1
150,0

0
FL

PAPEL CAMURÇA (CORES VARIADAS) (05071-
004940)Especificação com no mínimo as seguintes 
especificações: papel camurça; medindo (60x40)cm, pesando 
entre 93 a 113g/m2;  (cores variadas) (05071-004940)

186 28678-1
150,0

0
FL

PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO (24811-028678)Especificação 
com no mínimo as seguintes especificações:papel camurça; 
medindo (60x40)cm, pesando entre 93 a 113g/m2;  azul escuro 
(24811-028678)

187 28677-1
150,0

0
FL

PAPEL CAMURÇA BEGE/SALMÃO (24810-028677)Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: papel camurça; 
medindo (60x40)cm, pesando entre 93 a 113g/m2; bege/salmão 
(24810-028677)

188 15683-1 200,0
0

UN PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS (15823-
015683)Especificação com no mínimo as seguintes 

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 44 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ITE
M

COD. QT UN DESCRIÇÃO

especificações:  papel color set de papelaria; gramatura 110 g/m2; 
medindo (48 x 66)cm; na cor vermelho, verde e outras cores, 
totalizando 10 cores variadas

189 2504-1
250,0

0
FL

PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS) (01738-
002504)Especificação com no mínimo as seguintes 
especificações: papel crepom; medindo (0,48cm x 2,00m), 
pesando 28g/m2;  (cores variadas) (01738-002504)

190
304809-

1
100,0

0
UN

PAPEL CREPADO LAMINADO CREPADO (18098-
018804)Especificação com no mínimo as seguintes especificações
papéis laminado; pesando 63 g/m2; medindo (59x49)cm 
(aproximado +/-1); nas cores laminadas (18098-018804)

191
304810-

1
300,0

0
FL

PAPEL DE SEDA (CORES VARIADAS) (04730-
004766)Especificação com no mínimo as seguintes 
especificações papel de seda; medindo (48x60)cm, pesando 
20g/m2; na cor mista (cores sortidas); (cores variadas) (04730-
004766)

192 3140-1
250,0

0
UN

PAPEL FANTASIA CORES VARIADAS (02410-
003140)Especificação com no mínimo as seguintes 
especificações: papel fantasia uso artesanal e escolar grande 
formato, tamanho de 47x66, varias cores (02410-003140)

193 7191-1 50,00 UN

PAPEL FOTOGRÁFICO  ADESIVO A4 (08511-
007191)Especificação: Com no mínimo as seguintes 
especificações: Papéis Especiais De Alta Resolução Para Fotos, 
High Adesivo, Gramatura : 135 g/m, tamanho A4, resolução 5760 
DPI, indicado para impressoras jato de tinta, 210mm x 297mm   
pacote com 100 folhas

194 22946-1
100,0

0
PT

 PAPEL FOTOGRÁFICO 10X15 CM, 180G (21180-022946) 
Especificação com no mínimo as seguintes especificações:a prova 
dágua, compatível com impressora jato de tinta alto brilho. Pacote 
com 100und.

195
304811-

1
44,00 PT

PAPEL FOTOGRÁFICO A4 230G (21181-022950) Especificação 
com no mínimo as seguintes especificações: com no mínimo as 
seguintes especificações:a prova dagua compatível com 
impressora jato de tinta alto brilho, secagem instantânea, pacote 
com 100unidades

196 22960-1 50,00 PT

PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180G (21186-022960) Especificação 
com no mínimo as seguintes especificações:  A prova dagua, 
compatível com a impressora jato de tinta, alto brilho, secagem 
instantânea, pac 100 folhas

197 28759-1 50,00 PT

PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 (24852-
028759)Especificação com no mínimo as seguintes 
especificações: unidade: pacotepeso: 1,375, produto por 
embalagem: 100 folhas,dimensões da caixa (cm):30x21x5cm, cor: 
branco material / modelo: adesivo tamanho: a4(210x297mm), tag: 
papel fotográfico adesivo

198 879-1 75,00 FL PAPEL PARDO (00447-000879)Especificação com no mínimo as 
seguintes especificações: bobina de 200metros de papel pardo 
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semi- kraft,  medidas, rolo de 10 metros x 60 cm de largura. papel 
pardo (00447-000879)

199 21963-1 10,00 PT
PAPEL VEGETAL (20400-021963) Especificação com no mínimo 
as seguintes especificações: translúcido liso, tamanho A4, 
gramatura de 90/95g pacote com 100 folhas

200 31106-1 50,00 PT
PAPEL VERGÊ (26561-031106)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: papel a4 vergê coral, classics 180g. 
filiperson cx.c/50 50folhas(26561-031106)

201 6408-1
100,0

0
PT

PAPEL VERGÊ BRANCO 120GR. (07550-006408)Especificação 
com no mínimo as seguintes especificações: papel a4 vergê 
branco 120g. filiperson cx.c/30 folhas (07550-006408)

202 6423-1 60,00 PT

PAPEL VERGÊ CORES VARIADAS (07551-
006423)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações:  papel a4 vergê cores variadas classics 120g. 
filiperson cx.c/50 50folhas  (07551-006423)

203 21966-1
250,0

0
UN

PASTA ABA ELÁSTICO (20401-021966)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: pasta c/aba e elástico 
(plastico); de polipropileno (pp); espessura de 0,80 mm (800 
micra), lombada 50 mm; no tamanho (335 x 245)mm (cxl); com 
elástico, sem ilhoses; na cor transparente;  (20401-021966)

204 15638-1
100,0

0
UN

PASTA ABA ELÁSTICO (AMARELA) (15809-
015638)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: pasta com aba e elástico em polipropileno, 
certificado pelo inmetro, cor: amarelo, dimensões: 335mm x 
232mm,tamanho ofício,100% plástico (15809-015638)

205
304813-

1
100,0

0
UN

PASTA ABA ELÁSTICO 4CM DE ALTURA (CRISTAL) (18998-
020054) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: confeccionada em polipropileno, na cor cristal, 25 
cm de largura, 34 cm de profundidade, fecho de elástico, 
capacidade para 250 folhas, (18998-020054)

206
304812-

1
155,0

0
UN

PASTA ABA ELÁSTICO DE PLÁSTICO (CRISTAL) (03431-
003828)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: pasta plástica aba elástico fina 501pp 
transparente, confeccionada em polipropileno, na cor cristal, 1cm 
de altura, 25cm de largura, 34cm de profundidade, fecho de 
elástico, capacidade para 30 folhas, (03431-003828)

207 15628-1
120,0

0
UN

PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO SIMPLES (15805-015628) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações:100% 
plástica espessura 0,35mm ; dimensões do produto 235 largura x 
350 altura mm. nas cores: cristal, azul, verde, amarelo e vermelho.

208
304814-

1
150,0

0
UN

PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO SIMPLES (VERMELHO) (14132-
013633) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações:100% plástica. espessura 0,35mm. dimensões do 
produto acabado 235 largura x 350 altura, na cor vermelho.

209 6984-1 100,0
0

UN PASTA CANALETA TRANSPARENTE (08106-
006984)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: pasta canaleta, cor: transparente, formato: a4 – 22 
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cm x 31 cm, quantidade: pacote com 10 unidades composição: 
polipropileno (08106-006984)

210 31117-1
180,0

0
UN

PASTA COM GRAMPO TRILHO (26567-031117)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: pasta com grampo 
trilho oficio plástica, transparente cristal,112s.vd, com presilha 
plástica tipo romeu e julieta, chapa transparente ideal para 
arquivamento de documentos ou entrega de trabalhos escolares. 
material leve, atóxico, bastante resistente e 100% 
reciclável. tamanho ofício. pacote com 50 unidades, (26567-
031117)

211 2281-2
100,0

0
UN

PASTA POLIONDA (01548-002281)Especificação: com no mínimo
as seguintes especificações: pasta polionda oficio 20mm preta, 
25,0 x 2,0 x 33,5 pasta polionda – 2,0cm, oficio preta embalagem: 
pct.c/10, na cor verde. (01548-002281)

212 28782-1
100,0

0
UN

PASTA POLIONDA OFÍCIO VERDE (24864-
028782)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: Características:- Pasta Polionda escolar.- Cor: 
verde.- Pacote com 10 unidades. Dimensões:- Altura: 250 mm.- 
Largura: 335 mm.- Espessura: 35 mm. (24864-028782)

213
304815-

1
200,0

0
UN

PASTA PRETA CATALOGO 50 PLÁSTICO. (04534-
004703)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações:pastas catálogo cor preta c/ 50 plásticos a4 - acp 
vem com 50 plásticos finos e fixação por 4 colchetes. - ideal para 
organização de trabalhos, catálogos, documentos, entre outros 
tamanhos ofício.(04534-004703)

214 11228-1 10,00 UN

PASTA SANFONADA 31 DIVISÕES (12178-011228) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: com 
fechamento em aba elástica, confeccionada em polipropileno, 
dimensões 335x235x1mm peso aproximado de 0,650kg, na cor 
azul

215 8489-1
100,0

0
UN

PASTA SANFONADA A4 (09880-008489) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: oficio com 12 divisórias, cor 
transparente, fumê ou verde, material atóxico e durável, 
fechamento com elástico, formato: 230x38x330 mm, com etiquetas
para nomear cada divisória (09880-008489)

216 4677-1
100,0

0
CX

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA (04526-
004677)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações:  pasta suspensa marmorizada com haste plástica, 
em cartão marmorizado policarty, semi kraft, visor plástico com 
etiqueta, com vareta plástico e grampo plástico,para arquivar e/ou 
organizar documentos, de papel não reciclado, cx com 25 un.
(04526-004677)

217 13289-1 25,00 UN

PEN DRIVE DE 8 GB (13914-013289)Especificação: com no 
minimo as seguintes especificações: pen drive 8 gb utech, ideal 
para o uso diário para carregar fotos, documentos, vídeos, 
músicas, etc.compatível com windows e mac, usb 2.0 (13914-
013289)
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218 21975-1 20,00 CX

PERCEVEJO LATONADO (20403-021975)Especificação: com no 
minimo as seguintes especificações: percevejo latonado c/100 
unid, ideal para fixação de papéis ou mapas, com ponta perfurante,
composto em arame e chapa de aço com tratamento anti-
ferrugem, acabamento: latonado, formato: 5 x 3 x 2 cm 
(comprimento x largura x altura), em aço carbono, (20403-021975)

219 5238-1 25,00 UN

PERFURADOR DE PAPEL (05554-005238)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: base antideslizante, trava de 
segurança, modelo com dois furos, material: aço, pintura 
eletrostática e plástico, tamanho aproximadamente embalagem: 
127x120mm, peso embalagem: 506g, possui guia de papel, fura 
até 35 folhas simultaneamente, diâmetro do furo: 6mm, 
profundidade: 9mm, distância entre furos: 80mm, embalagem: 1 
unidade, cor: preto

220 896-1 10,00 UN

PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO (00455-000896)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: base antideslizante, 
trava de segurança, modelo com dois furos, material: aço, pintura 
eletrostática e plástico, tamanho embalagem: 95x114x45mm, peso
embalagem: 281g, possui guia de papel, fura até 20 folhas 
simultaneamente, diâmetro do furo: 4mm, profundidade: 15mm, 
distância entre furos: 80mm, embalagem: 1 unidade. cor: preta 
(00455-000896)

221 17879
100,0

0
UN

PILHA ALCALINA GRANDE TIPO D (17486-
017879)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: modelo: mn-1300, voltagem: 1.5v,tamanho: d 
(grande), embalagem: com 2 unidades, proteção anti vazamento, 
sem adição de substâncias tóxicas, pilha alcalina, tipo d (17486-
017879)

222 17881-1
100,0

0
UN

PILHA ALCALINA MÉDIA TIPO C. (17487-017881)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: pilha; tipo tipo 
alcalina; na voltagem de 1,5v; impedância interna nominal 150 m-
ohm em 1 khz; no tamanho media (C); normas: neda/ansi 14 a, iec 
lr14; embalado em material apropriado que garanta a integridade 
do produto; conforme resolução conama n.401/2008; norma abnt 
11175/90;  (17487-017881)

223 17883-1
100,0

0
PT

PILHA ALCALINA PALITO TIPO AAA - PACOTE C/4 P (17488-
017883)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações:  pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; no 
tamanho palito (aaa), com prazo de validade mínimo de 12 (doze) 
meses; conforme resolução do conama 401 04/11/2008; norma 
abnt e 11175/90;  (17488-017883)

224
304816-

1
100,0

0
UN

PILHA ALCALINA PEQUENA TIPO AA (08380-
007136)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: tamanho: AA, tipo: alcalina, dimensões da 
embalagem (largura x altura x profundidade): 10 x 15 x 2 cm, peso 
do produto: 0,25 kg, com 4 unidades (08380-007136)

225 18152-1 100,0
0

UN PINCEL ATÔMICO COM PONTA CHANFRADA (17677-
018152)Especificação: com no mínimo as seguintes 
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especificações: pincel marcador permanente, recarregável, cor: 
preto, ponta chanfrada de acrílico, tinta á base de álcool, feltro: 
poliéster, corpo: plástico, fácil de recarregar, maior durabilidade, 
secagem rápida, maior cobertura (17677-018152)

226 813-1
110,0

0
UN

PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS (00431-
000813)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: o pincel atômico 1100-p é um produto resistente 
que apresenta ótimo funcionamento e tem grande durabilidade, 
possui ponta chanfrada indeformável de feltro e tinta à base de 
álcool, indicada para o uso em papel, cartolina e papelão,cores 
variadas(00431-000813)

227 22112-1
100,0

0
UN

PINCEL ATÔMICO PONTA ARREDONDADA CORES VARIADAS 
(20537-022112)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: confeccionada em plástico,tinta a base de água, 
ponta de poliéster, não recarregável, dimensões l: 0,05 | a: 0,10 | p:
0,05 – mts pesos 0.100 – kgs, pincel atômico ponta arredondada 
cores variadas (20537-022112)

228 28739-1
100,0

0
UN

PINCEL ATÔMICO PONTA CHANFRADA VERMELHA (24839-
028739)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: cor: vermelho, marcador permanente recarregável 
com ponta chanfrada que permite traço fino ou grosso. secagem 
rápida, tinta a base de álcool (24839-028739)

229 3148-1 50,00 UN

PINCEL ATÔMICO PRETO (02420-003148) Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: pincel atômico preto com 
ponta de feltro, tinta à base de álcool, espessura de escrita: 2.0 
mm, 4.5 mm e 8.0 mm, recarregável com tinta TR, escrita grossa, 
recarregável, tinta a base de água (02420-003148)

230
304817-

1
100,0

0
UN

PINCEL CHATO Nº 12 (24826-028718)Especificação: com no 
minimo as seguintes especificações: pincel chato sintetico condor 
424 Nº 12, virola: alumínio. indicação de pintura: cerâmica · papel ·
metal · madeira · e.v.a. plástico formato: chato

231
304818-

1
100,0

0
UN

PINCEL CHATO Nº 24 (20476-022022)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: pincel chato - cerda natural - 
cabo longo amarelo - virola de alumínio - virola de alumínio - a 
cerda natural é indicada para pintura,pincel chato Nº 24 (20476-
022022)

232
304819-

1
100,0

0
UN

PINCEL DE PONTA ARREDONDADA Nº 10, CORES VARIADAS 
(19269-020399)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: tamanho aproximado do pincel: numero 10 
15cmtamanho aproximado da embalagem: a:19,5xl:8cm, peso 
aproximado: 30g,tipo de produto: pincel escolar kit com 12 peças 
na solapa, cor: vermelhocomposição: plastico e metal (19269-
020399)

233 31160-1 100,0
0

UN PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (26595-
031160)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: - especial para quadro branco, ponta macia para 
não danificar o quadro, apaga facilmente, ponta de poliéster 6.0 
mm, espessura de escrita 2.3 mm,tinta especial, refil e ponta 
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substituíveis. 6 un pincel marcador quadro branco recarregável, 
azul, preto, vermelho, verde, laranja, violeta

234 26518-1
100,0

0
UN

PISCA PISCA (23628-026518)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações:  fio transparente 200 lâmpadas 8 
funções led 127v 15m .cordão pisca 100 led 
fixo, fio transparente natal decor 110v cordão de led 100 leds 9m 
fixo prova água 220v .

235 28700-1 25,00 UN

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE (24819-028700) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: cola 
quente fina, 20watts, aplicação rapida, uso profissional, suporte de 
apoio retrátil, resistência de ptc, tensão de operação 110 a 240v, 
50/60hz.potencia estabilizada de 5w

236 10461-1
100,0

0
UN

PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA (11631-
010461)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: pistola de cola quente pequena 127-220w, tensão 
127 - 220 w, frequência 60 hz, potência máxima 10 w, potência 
nominal 7 w (11631-010461)

237 6395-1
100,0

0
UN

PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE (07540-
006395)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: Pistola Cola Quente 40W Grande + 2 Bastão Refil 
PISTOLA DE COLA QUENTE MAQUINA DE COLA QUENTE 
APLICADOR DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT 127/220W 10-
40W MAQUINA DE COLA PROFISSIONAL (07540-006395)

238 22020-1
100,0

0
FL

PLACA DE ISOPOR 10MM (20472-022020)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: Comprimento: 100cm 
(1000mm), Largura: 50cm (500mm), Espessura: 1cm (10mm), 
possuem excelente acabamento e resistência para aplicações 
escolares e destinadas a artes, decoração e lazer. (20472-022020)

239 22093-1 60,00 FL

PLACA DE ISOPOR 15MM (20526-022093)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: 1000x500x15mm, possuem 
excelente acabamento e resistência para aplicações escolares e 
destinadas a artes, decoração e lazer. principais aplicações das 
placas de isopor (20526-022093)

240 3936-1 80,00 FL

PLACA DE ISOPOR 20 MM (03474-003936)Especificação: com no
mínimo as seguintes especificações: placa de isopor espessura 
20mm, 100x50cm, possuem excelente acabamento e resistência 
para aplicações escolares e destinadas a artes, decoração e lazer. 
(03474-003936)

241 22021-1 50,00 FL

PLACA DE ISOPOR 30MM (20473-022021)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: dimensão: 100cm x 50cm, 
espessura: 30mm, possuem excelente acabamento e resistência 
para aplicações escolares e destinadas a artes, decoração e lazer. 
(20473-022021)

242 28703-1
100,0

0
RL

PLÁSTICO PARA ENCAPAR (24820-028703)Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: plástico para encapar, 45 
cm x 25 m, pacote c/ 10 unidades,  transparente.

243 304820-
1

5,00 UN PLÁSTICO TÉRMICO ENCERADO ROLO  (15243-014964) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
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plástico térmico encerado, rolo de 50 metros ou 30metros (15243-
014964)

244 11260-1 6,00 UN

PORTA CLIPS POLIESTIRENO (12187-011260)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: porta lápis/clips fumê,
injetado em poliestireno,ideal para organizar sua mesa de 
escritório e home office, (12187-011260)

245 640-1 25,00 UN
PRANCHETA (00347-000640)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: prancheta portátil; de mdf com superfície
branca; tamanho oficio, dimensão (33x23)cm

246 763-1 35,00 UN

PRANCHETA ACRÍLICA C/PEGADOR (00405-
000763)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: prancheta portátil; de acrílico; tamanho 32 cm de 
altura por 23 cm de largura; com prendedor de metal, caneta e 
corrente suporte de canetas; na cor cristal; (00405-000763)

247 28772-1 80,00 UN

PRENDEDOR TIPO BINDER CLIP 19MM (24859-
028772)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: prendedor de papel jocar binder 19mm preto pote 
c/40 unidades embalagem: pote-40, capacidade para 82 folhas

248 28777-1 60,00 UN

PRENDEDOR TIPO BINDER CLIP 32MM (24861-
028777)Especificação com no mínimo as seguintes 
especificações: Prendedores metálicos para papéis 32mm. Caixa 
com 12 peças, capacidade para 124 folhas

249 28779-1 60,00 UN

PRENDEDOR TIPO BINDER CLIP 41MM (24862-
028779)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: prendedores blinder metálicos para papéis 41mm. 
marca: caixa com 12 peças, capacidade para 158 folhas

250 31157-1 5,00 UN

QUADRO BRANCO (26594-031157) Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações; quadro branco 80x60 standart
moldura alumínio chapa de fibra de madeira, revestida com 
película na cor branca vitrificada brilhante, moldura alumínio 
natural frisado, 9mm frente x 7mm espessura, suporte para 
marcador em alumínio em toda extensão do quadro , orifícios na 
moldura para fixação de parafusos na parede.

251 30012-1 25,00 UN

QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 DE LARGURA X 1,2 
(25797-030012)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: modelo lousa magnético dimensões 50x70cm, 01 
quadro branco, magnético apagável, faixa em cortiça, 01 
marcador/ 02 ímãs prático para utilização, quadro confeccionado 
mdf moldura de alumínio anidizado fixação invisível em ps 
acompanha kit para instalação e suporte para marcador e 
apagador. cor da moldura de alumínio fosco,

252 28748-1 20,00 UN QUADRO DE CORTIÇA (24843-028748)
Especificação: Com no mínimo as seguintes especificações: 
quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90 x 1,20) m, espessura 
de 11 mm, com 2 portas de vidro, paralelas, c/sistema deslizante; 
moldura em alumínio, fechadura tipo vitrine, acompanhada de no 
mínimo 2 chaves;
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253 7016-1 25,00 UN

QUADRO DE LOUSA BRANCA (08182-007016)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: lousa branca quadro 
alumínio 100x80 cm + pilotos + apagador quadro branco 1mx80cm
com suporte para pincéis + 3 marcadores ( cores dos marcadores 
sortidas ) ideal para uso em escritórios, recreação infantil, 
residências, bares, restaurantes, estúdios, etc. quadro branco, 
para escrita com marcador especial para quadro branco. apagável 
a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro.

254 13619-1 20,00 UN

QUADRO MAGNÉTICO (14126-013619)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: tamanho: 90 x 120cm 
material: laminado melamínico (fórmica), moldura em alumínio,tipo 
quadro branco

255 16875-1 25,00 UN

QUEBRA CABEÇA VARIADOS (16623-016875)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: jogo de quebra 
cabeça; material madeira mdf; temas diversos; com 48 pecas; faixa
etária a partir de 06 anos de idade; com peças de boa qualidade

256 599-1 25,00 UN
RÉGUA (00332-000599)Especificação: com no mínimo as 
seguintes especificações: régua cristal fina 30cm caixa 10un, 
escala de 30 cm, composição: poliestireno, cor: cristal.

257 802-1
200,0

0
UN

RÉGUA PLÁSTICA 30 CM (00429-000802)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: produto certificado no âmbito 
brasileiro de qualidade, conforme portaria inmetro Nº 333/2012: 
segurança, compulsório, inmetro régua plástica 30cm, azul, 
descrição: medidas: 310 x 34 x 3 mm. régua de 30cm injetada em 
poliestireno, super resistente (espessura de 3,4 mm).permite apoio
central para os dedos, mais firmeza de manuseio e precisão no 
traçado. ótima para crianças e para guiar leitura de textos.

258
304821-

1
25,00 UN

RÉGUA DE METAL, 30 CM

Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: régua 
de uso escolar/escritório; tipo reta; em aço; medindo 30 cm; 
espessura 3 mm; com escala em milimetro em baixo relevo; na cor
aço escovado; e suas condições deverão estar de acordo com as 
normas nbr-15236; com certificação compulsória INMETRO e as 
atualizações posteriores;

259 12265-1 50,00 UN

RELÓGIO DE PAREDE (13077-012265)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: alimentação, pilha AA, cor 
preto, material plástico 30cm, moldura em plástico, lente de 
poliestireno cristal. estilo decorativo ideal para cozinha base em 
plástico injetado pintado mecanismo step produto nacional, cor 
base preta e mostrador branco medidas diâmetro de 26 cm 
espessura de 4 cm

260
304822-

1
20,00 PT

SACO PRESENTE METALIZADO 45X60CM SORTIDOS PAC 
(25789-030003)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: saco metalizado com medicas aproximadas de 
45x60cm casual sortido 43x59cm, sacos para presente casual 
sortido pacotes com 25 unidades
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261 30006-1 24,00 PT

SACO PRESENTE TRANSPARENTE 25X37CM SORTIDOS P 
(25793-030006) Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: saco presente transparente com medidas 
aproximadas 25x37cm sortidos p (25793-030006)

262 30004-1 24,00 PT

SACO PRESENTE TRANSPARENTE15X22CM SORTIDOS 
P(25790-030004)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: saco sortido, com medicas aproximadamente 
15x22cm - 100 unidades - cromus  características: - saco poli 
transparente (25790-030004)

263 20030-1 50,00 UN

SUPORTE PARA CPU COM RODAS (18979-020030) 
Especificação: com no mínimo as seguintes especificações: 
suporte para cpu em polietileno, com regulagem de largura e 
rodinhas.  especificações técnicas:  - base plástica com rodízios  - 
compatível com gabinetes at e atx  - permite ajustes para 
gabinetes de diferentes tamanhos  - espaço interno ajustável com 
medidas com medicas aproximadamente de 15,5 à 22,5 cm  - 
facilita a instalação e a movimentação da cpu. utilização versátil  
preferencialmente na cor preta.

264 20057-1 32,00 UN

SUPORTE PARA FITA ADESIVA (18999-020057) Especificação: 
Com no mínimo as seguintes especificações: em plástico rígido, 
base antiderrapante (emborrachada), perfeita aderência à mesa de
trabalho, com serrilha metálica para cortar a fita, compatível com 
fita de 12 a 19 mm de largura e diâmetro interno de 
aproximadamente 75 a 80 mm, na cor preta

265 28726-1 40,00 PT

TAPETE EMBORRACHADO E.V.A. (24831-028726)Especificação:
com no mínimo as seguintes especificações: tapete emborrachado 
EVA 50x50x0,8 IBEL Os tapetes de borracha E.V.A. foram 
desenvolvidos para contribuir com a segurança da criança, 
protegendo desde os primeiros movimentos. Utilizados no 
revestimento de pisos e paredes para absorver impactos durante 
as brincadeiras, os tapetes de E.V.A. também oferecem muita 
diversão e interação para a criançada aprender brincando. 
Certificados pelo INMETRO os tapetes são laváveis, não tóxicos, 
macios e tem cores vivas, com encaixes perfeitos e ainda formam 
cubos que estimulam o aprendizado e a coordenação motora. 
Embalagem com 9 unidades, cada peça com tamanho 50cm x 
50cm e espessura de 0,8cm. Cores variadas

266 22012-1
100,0

0
UN

TESOURA 21CM (20429-022012)Especificação: com no mínimo 
as seguintes especificações:  em aço inox; medindo comprimento 
de 21 cm; cabo de polipropileno; para três dedos; lâmina em aço 
inox; com rebite ou parafuso; com ponta pontiaguda;

267 168-1
100,0

0
UN

TESOURA 25CM (00159-000168)Especificação: com no mínimo 
as seguintes especificações: em aço inoxidável; medindo 25 cm; 
cabo de polipropileno; preto; destro, para 3 dedos; lâmina em aço 
inoxidável; com fixação por parafuso; garantia contra defeito de 
fabricação mínima de 3 meses;

268 18806-1 40,00 UN TESOURA PARA PICOTAR (18099-018806)Especificação: com 
no mínimo as seguintes especificações: tesoura de picotar ZIG 
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ZAG, patchwork e artesanato, cabo anatômico, aro alongado. 
fazendo com que se encaixem perfeitamente na mãos. dimensões 
da peça: 22 cm – 8-1/2, material: aço inoxidável e resina 
termoplástica, cor: preto ideal para cortar papel, tecido, feltro, 
E.V.A e para artesanatos em geral

269 22146-1
100,0

0
UN

TINTA ACRÍLICA FOSCA PVA (20565-022146)Especificação: com
no mínimo as seguintes especificações:tinta acrílica artesanal e 
pedagógica; fosca; composição básica a base de resina P.V.A., 
acabamento fosco de pronto uso, ótima aderência; atóxica, solúvel 
em água, secagem rápida; apresentação cremosa; cores sortidas; 
acondicionada em pote; para pintura artesanal e modelismo, sobre 
madeira, papel, cerâmica, isopor, couro, gesso e cortiça; e suas 
condições deveram estar de acordo com a norma ABNT-
15236/2012; certificação compulsória inmetro, e suas atualizações 
posteriores; embalagem com 500ml

270 3158-1
200,0

0
CX

TINTA GUACHE ATOXICO (02435-003158)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: tinta guache; atoxica, 
composta de resina vinílica, pigmentos orgânicos e carga; 
conservante tipo benzotiazol; acondicionado em embalagem 
plástica; e suas condições deverão estar de acordo com a norma 
nbr-15236; com certificação compulsória inmetro, e suas 
atualizações posteriores; 15ml, caixa com 6 cores.

271 5269-1 50,00 UN

TINTA PARA CARIMBO - AZUL (05559-005269)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: tinta para carimbo; na
cor azul; a base de água; para carimbo auto entintador; com 
garantia mínima de 12 meses , frasco com 40ml

272 13608-1 50,00 UN

TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO, FRASCO COM 
40ML (14121-013608)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações: tinta para carimbo auto entintado, frasco com  40ml
é ideal para reativar todos os modelos de carimbos auto-entintados
cada vez mais utilizadas no dia a dia,  cor: preto  (14121-013608)

273 605-1
100,0

0
PT

TINTA PARA CARIMBO, PRETA (00335-000605)Especificação:  
com no mínimo as seguintes especificações: unidade: cx.c/12, tinta
para carimbeira - preta 40 ml. específica para a aplicação em 
almofadas para carimbos. composição: álcool, glicóis, resinas, 
corantes e aditivos.  (00335-000605)

274 28679-1
100,0

0
UN

TINTA PARA PINTURA FACIAL (24812-028679) Especificação:  
com no mínimo as seguintes especificações: com no mínimo as 
seguintes especificações:  características do produto   cores 
alegres e vibrantes, para dar um toque especial e diferente na 
maquiagem.   ideal para ser utilizada em: festas temáticas, festas á
fantasia, desfiles e eventos em geral.   embalagem   tinta facial 
cremosa para maquiagens artísticas   10 potes com 4 gramas 
cada, cores variadas.

275 304824-
1

500,0
0

UN TINTA PARA TECIDO (19984-021438)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações:  cores variadas - frasco com 
37ml Tinta para expansão a calor. Para obter acabamento em 
relevo emborrachado em tecidos de algodão. *Não utilizar em 
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tecidos sintéticos ou engomados. Pronta para uso em 12 cores e a 
Base Incolor. Pode ser aplicada também em papel, papelão, 
madeira, cerâmica ou gesso. Quando aplicada nessas superfícies, 
a tinta Acripuff deve ser expandida com secador de cabelos ou 
soprador térmico. Modo de Usar Aplique diretamente com o bico 
aplicador ou com pincel em tecidos de algodão sem goma (não 
sintéticos). Lavar o tecido antes da pintura, para retirar os resíduos
de goma. Após a secagem de 24 horas, a tinta Acripuff deve ser 
expandida com secador de cabelos de alta potência ou passada a 
ferro na temperatura indicada para o tecido pelo avesso. A Base 
Incolor deve ser misturada a qualquer cor da Tinta para Tecido na 
proporção de 3 partes de Base para 1 de tinta e aplicada com 
pincel, de 3 a 4 camadas. Acrilex Técnicas Acripuff

276 22135-1
500,0

0
UN

TINTA RELEVO 3D (20555-022135)Especificação: com no mínimo
as seguintes especificações:  tinta relevo 3d dimensional lumix 
35ml corfix - tinta relevo 3d dimensional lumix 35ml corfix. com bico
aplicador cores variadas, embalagem com 35ml

277 28932-1 35,00 RL

TNT - CORES variadas - rolo (24932-028932)Especificação:  com 
no mínimo as seguintes especificações:  tecido TNT várias cores 
rolo com 100 metros . tecido TNT ficha técnica tecido: TNT tecido 
não tecido composição: 100% polipropileno gramatura: 40glargura:
1.40. tecido TNT várias cores rolo com 100 metros (24932-028932)

278 5013-1
500,0

0
MT

TNT ESTAMPADO (05239-005013)Especificação:  com no mínimo
as seguintes especificações: tecido; tipo tnt; armação têxtil; 
composto de 100% poliuretano, não texturizado; pesando 
aproximadamente 50 g/m2; com 5 m de largura; na cor estampado 
(05239-005013)

279 1443-1
200,0

0
UN

TOALHA DE ROSTO (01190-001443)Especificação: com no 
mínimo as seguintes especificações: felpuda, 100% algodão, cor 
azul, tamanho aproximado 40x85cm. peso: 90 gramas,gramatura: 
270 g/m2, modelo: Grécia

280 28683-1
350,0

0
UN

TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR (24813-
028683)Especificação: com no mínimo as seguintes 
especificações:Tamanho: 23 cm x 36 cm, Gramatura: 120 
g/m2,Material: 100% Algodão com barra de etaminê, nas cores 
brancas e bege medindo 40cmx63cm3 Toalhas Rosto Para Bordar

281 5275-1
450,0

0
UN

VISOR PARA PASTA SUSPENSA (05560-005275)Especificação: 
com no mínimo as seguintes especificações: suspensa em 
polipropileno (PP) transparente; na medida (70 x 30 x 8)mm, 
tolerância de +/- 3%; com etiqueta branca off-set 120g/m2, para 
impressão, formato a4;

5 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1 As Secretarias Municipais tem por objetivo orientar, disciplinar e executar tarefas a

fim de lograr êxito em atender as necessidades dos munícipes, quando da procura por

serviços  essenciais  nas  respectivas  áreas  de  competência;  além  de  zelar  pela  fiel
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observância dos princípios de ética no Município de Santana da Vargem. Para que os

funcionários desempenhem seu papel e possam cumprir as prerrogativas acima citadas,

é  necessário  o  uso  de  material  de  expediente,  papelaria.  Esta  compra  possibilita  a

reposição dos materiais do almoxarifado e, assim, a continuidade nos serviços prestados

por todos os servidores. Visa uma aquisição que atenda às necessidades das Secretarias

deste Município, baseada em uma quantidade anual estimada que foi calculada com base

no consumo médio dos itens utilizados nos anos anteriores, para registro na futura Ata de

Registro de Preços (ARP) que terá validade de 12 meses.

5.2 O presente  registro de preços  enquadra-se nas  hipóteses  de conveniência  de

aquisição de materiais e/ou produtos com previsão de entrega parcelada, bem como pelo

fato  de  não  ser  possível  definir  previamente  o  quantitativo  a  ser  demandado  pelas

Secretarias  Municipais,  conforme  disposto  no  art.  3º,  incisos  II,  III  e  IV  do  Decreto

7.892/2013. 

5.3 O presente  processo  licitatório  não  será  destinado  exclusivamente  para  Micro

Empresa e Empresas de Pequeno Porte,  tendo em vista que nesta região não tem o

mínimo de três possíveis licitantes  em condições de executar  o objeto licitado,  como

dispõe  o  Inciso  II,  do  artigo  49,  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  posteriores

alterações.

6 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos

termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto n° 1.125

de 04 de janeiro de 2008. 

7 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1 O fornecimento será recebido PROVISORIAMENTE, até conferência por parte do

responsável do setor requerente, que através de termo de aceite emitido pelo funcionário

responsável pelo setor ou responsável pela execução do contrato.

7.2 O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado ou a nota

de liquidação, será feita ao final do contrato ou fornecimento total e  quitação dos

pagamentos.

7.3 Os  materiais  de  expediente,  papelaria,  objeto  deste  Termo,  deverão  ser

entregues, no Setor do Almoxarifado Municipal de Santana da Vargem, situado na Rua

Gabriel José dos Reis, 560 – Centro, no horário de 7h00 às 16h00.

7.4 Os produtos  deverão  ser  entregues  intactos,  sem  amassados,  danificados  ou

qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade e desempenho dos mesmos.

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 56 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

7.5 As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no

ato da entrega da mercadoria.

7.6 Serão recebidos de acordo com o que dispõe as alíneas a e b, inciso II, do art. 73,

Lei 8.666/93.

7.7 A Administração Pública Direta reserva para si o direito de recusar o fornecimento,

contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo com o contrato ou

ata de registro de preço, ou que não estejam em pleno acordo com este edital, devendo

estes ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao

recebimento de adicionais.

7.8 Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão tidos como não executados,

aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações da Contratante:

 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 Verificar minuciosamente,  no prazo fixado,  a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2 A Administração  não responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

Contratada  com  terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente  Termo  de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos

e  sua  proposta,  assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

 Efetuar  a  entrega  do  objeto  em perfeitas  condições,  conforme  especificações,

prazo  e  local  constantes  no  Termo de  Referência  e  seus  anexos,  acompanhado da

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 57 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

modelo procedência e prazo de garantia ou validade;

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

 Comunicar  à  Contratante,  no prazo máximo de 24 (vinte  e quatro)  horas  que

antedece  a  data  da  entrega,  os  motivos  que  impossiblitem  o  cumprimento  do  prazo

previsto, com a devida comprovação;

 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na

licitação;

 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10 DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO      

11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar  e  fiscalizar  a  entrega  dos  bens,  anotando  em registro  próprio  todas  as

ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à

regularização  de  falhas  ou  defeitos  observados.  O  município  promoverá,  através  do

servidor a ser designado pela Administração, ou pela própria comissão de licitações ou

setor de compras, para o acompanhamento e a fiscalização no fornecimento, contratação

ou da prestação de serviço a ser contratado.

 o servidor designado anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome

dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis.

 as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante

deverá ser solicitado a seus superiores em tempo hábil  para a adoção das medidas

convenientes.

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
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com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12 DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

12.1 Para comprovação da capacidade técnica deverá ser apresentado o atestado de

capacidade  técnica  em  nome  do  profissional  responsável  técnico  ou  em  nome  da

empresa proponente que poderá ser  emitido por  pessoa jurídica de direito público ou

privado, o atestado deve ser compatível em características, quantidades e prazos com o

objeto desta licitação.

13 DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

13.1 Para comprovação da capacidade econômico-financeira deverá ser apresentada

certidão negativa de falência e recuperação expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica. A certidão deverá ter sido emitida a no máximo 90 (noventa) dias.

 Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial,

deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de

Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

 Cumprimento  de  todos  os  demais  requisitos  de  habilitação  constantes  neste

termo;

 Sentença  homologatória  do  plano  de  recuperação  judicial,  ou  certidão  judicial

informando que a empresa encontra-se apta para participar de licitação.

13.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira

do  licitante,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios.

Observações:

 O balanço  e  demonstrações  solicitadas  deverão ser  representados  por  cópias

reprográficas das páginas do Livro Diário onde se acham transcritos, acompanhadas de

cópia  reprográfica  do  seu  Termo  de  Abertura  e  Encerramento,  comprobatório  de

registro na Junta Comercial.  Poderá, também, ser apresentada cópia reprográfica de

publicação em jornal, na formada Lei. As cópias deverão ser autenticadas.

 As  empresas  com  menos  de  01  (um)  ano  de  existência  desde  que  não

enquadradas  no  artigo  1.065  do  Código Civil  devem apresentar  balanço de  abertura

devidamente  registrado na Junta  Comercial  da Sede ou Domicílio  do Licitante  ou no

órgão de registro equivalente, ou autenticado através do Sistema Público de Escrituração

Digital  -  SPED,  acompanhado  pelo  recibo  de  entrega  emitido  pelo  referido  sistema

(Decreto Federal nº 8.683/2016);
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 Em  se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  a  Licitante

deverá apresentar, caso não apresente o balanço patrimonial exigido, o resumo de suas

demonstrações contábeis, através de Livro Caixa e o Livro de Registro de Inventário.

 O  balanço  patrimonial  (inclusive  o  Balanço  de  Abertura)  e  demonstrações

contábeis do resultado do último exercício social deverão estar assinados por Contador

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade

 Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência

Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o

licitante que apresentar resultado igual ou maior que 01 (um), em todos os índices aqui

mencionados:

LG= Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

14 DO PAGAMENTO  

14.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados

a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo

de até 15 (quinze) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3 A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou,  na  impossibilidade  de  acesso  ao referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.  31 da Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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14.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação,  ou,  ainda,  circunstância que impeça a liquidação da despesa,  como, por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou

inadimplência, o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as

medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante.

14.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

14.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

14.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.8 Previamente  à  emissão  de  nota  de  empenho  e  a  cada  pagamento,  a

Administração  deverá  realizar  consulta  ao  SICAF para  identificar  possível  suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.9 Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal  quanto  à  inadimplência  da  contratada,  bem  como  quanto  à  existência  de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários

para garantir o recebimento de seus créditos.  

14.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

contratada a ampla defesa. 

14.11 Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados

normalmente,  até  que  se  decida  pela  rescisão  do  contrato,  caso  a  contratada  não

regularize sua situação junto ao SICAF. Será rescindido o contrato em execução com a

contratada  inadimplente  no  SICAF,  salvo  por  motivo  de  economicidade,  segurança

nacional ou outro de interesse público de alta relevância,  devidamente justificado,  em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.
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 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15 DO REAJUSTE

15.1 Não será permitido o reajuste dos valores ofertados em seção de pregão eletrônico. 

15.2 Caso  seja  necessário,  poderá  haver  recomposição  de  preços,  buscando  a

manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, alínea d da

lei 8666/93;

15.3 Para  fins  de  recomposição  de  preços,  o  CONTRATADO  deverá  apresentar  à

CONTRATANTE requerimento formal, por escrito, acompanhado de planilha de cálculo

do valor pretendido e notas fiscais que comprovem a necessidade da manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro original, demonstrando que houve perda na sua margem

de lucro 

16 DA VIGÊNCIA, PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

16.1 O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora terá

vigência de 12 (doze) meses a partir da data de homologação do processo licitatório.

16.2 O prazo de entrega o objeto do contrato é de 05 (cinco) dias após a emissão da

autorização de fornecimento.

16.3 As  firmas  deverão  obedecer  aos  prazos  determinados  para  a  entrega  dos

produtos. No caso do não cumprimento dos prazos determinados será aplicado multa

por  atraso,  independentemente  de  notificação,  conforme  especificado  no  ato

convocatório e neste termo de referência.

17 DAS SANÇÕES

17.1 A  aplicação  de  penalidade  à  licitante  vencedora  reger-se-á  conforme  o

estabelecido na Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei Federal nº

8.666/93.

17.2 De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado  no

fornecimento,  contratação  ou  da  prestação  de  serviço,  execução  dos  serviços objeto

deste contrato, sujeitará a Contratada, a juízo da administração Municipal de Santana da

Vargem, Estado de Minas Gerais, à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até

o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.
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17.3 a multa  prevista  no item 13.2  será descontada  dos  créditos  que  a contratada

possuir com o município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,

inclusive com as multas previstas abaixo.

17.4 Caso  a  CONTRATADA  se  recuse  a  fornecer  o  produto  ou  prestar  o serviço

constante do objeto, conforme contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isoladamente ou

cumulativamente:

  advertência, por escrito;

 multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela

inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

 Declaração de inidoneidade para licitar junto à administração pública, enquanto

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

reabilitação perante a própria  autoridade que aplicou a penalidade,  de acordo com o

inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

17.5 Caso  a  CONTRATADA  não  possa  cumprir  os  prazos  estipulados,  deverá

apresentar justificativa por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério da

CONTRATANTE a sua aceitação.

17.6 Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis  de

saneamento  notificará  a  CONTRATADA  para,  em  prazo  determinado,  proceder  às

correções  necessárias.  Se,  findo  o  prazo  estabelecido  pela  fiscalização,  às

irregularidades não forem sanadas, será considerado o inadimplemento contratual.

17.7 A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso o inadimplemento ou

irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências no fornecimento do

objeto contratado.

17.8 Será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total contratado, por

dia  de  atraso  no  fornecimento  do  objeto  contratado,  contados  a  partir  do prazo

estabelecido  na  advertência  /  notificação  escrita  emitida  pela  Administração  Pública,

aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o vigésimo dia, quando a

Administração  poderá  decidir  pela  continuidade  da  multa  ou  rescisão  contratual,

aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa, sem prejuízo da aplicação das

demais cominações legais.

17.9 No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos,

danos ou prejuízos à Administração Pública Direta ou Indireta, ocasiões em que o licitante

apresentar  documentação  falsa  ou  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o

certame, ensejar o retardamento do fornecimento, contratação ou prestação de serviço

do objeto, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente,
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falhar ou  fraudar  a  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ser-lhe-á aplicada sanção de impedimento

de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até dois anos, enquanto

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  garantida a prévia

defesa,  sem  prejuízos  das  multas previstas no edital e no contrato, e das demais

cominações legais.

17.10 Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada  ao

licitante  a  sanção  de  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes  e,  depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem

anterior.

17.11 As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Administração

Pública  direta  e  Indireta  pela  CONTRATADA,  serão  deduzidos  dos  valores  a serem

pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados

judicialmente.

17.12 Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do Município terá o prazo de 05

(cinco)  dias  úteis,  após  a  notificação  oficial,  para  recolhimento  da  multa  na  forma

estabelecida no subitem anterior.

17.13 A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste edital ou no contrato

administrativo ou outro instrumento administrativo será precedida de processo

administrativo, garantindo-se no mesmo à CONTRATADA o direito da ampla defesa e do

contraditório.

18 ESTIMATIVAS DE PREÇOS

18.1 O valor estimado para aquisição, conforme pesquisa de mercado anexa aos autos,

é de R$ 943.283,95 (Novecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e

noventa e cinco centavos).

19 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1 As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  por  conta  das  seguintes

dotações orçamentárias:

02.011.04.122.0402.2002.3.3.90.30.00 – GABINETE DO PREFEITO 

02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 64 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

02.041.04.122.0402.2008.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DA FAZENDA

02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE OBRAS

02.061.12.361.1202.0037.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE SAÚDE

02.081.08.243.0801.2041.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

02.081.08.244.0801.2121.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

02.200.04.122.0402.2200.3.3.90.30.00 – PROCURADORIA GERAL

02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E 

LAZER

02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AGROP., M. AMBIENTE E 

DES. SOCIAL

Santana da Vargem,  30 de Agosto de 2022.

José Elias  Figueiredo
Prefeito Municipal

Paulo César de Souza
Secretário Municipal de Administração

Lilian Fernanda Rodrigues
Secretária Municipal da Fazenda

Tarcísio Donizete Floriano
Secretário Municipal de Obras

Renata Scalioni Figueiredo Coelho
Secretária Municipal de Educação

Paula Figueiredo 
Secretária Municipal de Saúde

Eliane Figueiredo
Secretária Municipal de Ação Social

Rodrigo Teodoro da Silva
Procurador Geral

Levi  Pereira Miranda Júnior
Secretário Municipal de Cultura, Esporte

e Lazer

Daniel Figueiredo 
Secretário Mun. Agrop., Meio Ambiente e

Desenv. Social
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 143/2022

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA  AQUISIÇÃO  DE

MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPELARIA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE

SANTANA DA VARGEM/MG

Favor preencher os dados abaixo e carimbar o CNPJ da empresa.

Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço: Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: Contato:

Ite
m 

Co
d.

Q
T

U
N

Descrição Marca Valor 
Unit.

Valor 
Total

Total Geral

__________________________________________________________________________     
____/____/____
                                                    Responsável pelas Informações                                                     
Data

1) LOCAL DE ENTREGA: Rua Gabriel Jose dos Reis,560 Centro(Estadio Municipal)

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após entrega e aceite do produto.
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3)  PRAZO  DE  ENTREGA:  05  (CINCO)  dias  após  a  emissão  da  Solicitação  de
Fornecimento.

4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Aplicativo para preenchimento da proposta eletrônica: 

http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=130522155523&s=33&v=2.0.26 

OBS: DEVERÁ SER SOLICITADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES O 
ARQUIVO DIGITAL PARA PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS. 
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ANEXO – III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 143/2022

Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada

[rua, cidade, Estado], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal],

portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA,

sob  as  penalidades  da  lei, que  se  enquadra  como  [Microempresa  ou  Empresa  de

Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro

de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por

não  se  enquadrar  em  nenhuma  das  vedações  legais

impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro,  para fins da LC 123/2006 e suas alterações,  sob as penalidades

desta,  ser:

( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º  do art.  3º  da Lei  Complementar nº

123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e

igual  ou inferior  a  R$  3.600.000,00,  estando  apta  a  fruir  os  benefícios  e  vantagens

legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas

pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06

Local e Data

 _____________________________________________________

                                                       Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE  NÃO POSSUIR FATO IMPEDITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 143/2022

A     empresa     (razão     social)…………………………………………….,

CNPJ/MF nº........................................, declara, sob as penas da Lei, que, até a presente
data, não possui impedimentos para licitar/contratar com a Administração Pública, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local).........., ..... de ..................................... de...........

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo)

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 71 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 72 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA;

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 143/2022

 EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO Ref.:  (identificação da

licitação), inscrito no CNPJ nº………….., por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº……….., DECLARA, para fins

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

 Ressalva:  emprega  menor,  a  partir  de  quatorze  anos,  na  condição  de

aprendiz ( ). 

 Cidade, (data).

 (representante legal) 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO VI -

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 143/2022

________________________  (representante  do  licitante),  portador  da  Cédula  de

Identidade  RG  nº  ____________  e  do  CPF  nº  ____________,  como  representante

devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou

do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado LICITANTE,

para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em

especial  o art.  299 do Código Penal Brasileiro,  que:  (a)  a proposta apresentada para

participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,

discutido ou recebido de qualquer  outro participante potencial ou de fato da presente

Licitação,  por  qualquer meio ou por  qualquer  pessoa; (b)  a intenção de apresentar  a

proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da

presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da

proposta apresentada para participar  da presente Licitação não será,  no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;  (e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  presente

Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém

plenos poderes e informações para firmá-la.     
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 ______________________________, em ____ de ________________de____________

               (assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 143/2022

 

Objeto:  REGISTRO  DE PREÇO  PARA EVENTUAL  E FUTURA AQUISIÇÃO  DE

MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E OUTROS PARA AS SECRETARIAS

MUNICIPAIS DE SANTANA DA VARGEM/MG

ATA     DE REGISTRO     DE     PREÇOS     Nº      XXX/2022.  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Ao (s)......dia (s) do mês de......... de........., na sede da Paço  Municipal, situada na

Praça Padre João Maciel Neiva,15 – centro – Santana da Vargem – MG,  nos termos do

art. 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, com a alterações posteriores, Lei

nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de

2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014,Decreto Federal nº 7.892

de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no

art. 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação

das  propostas  apresentadas  no  Pregão  para  Registro  de  Preços  nº 46/2022, por

deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e

homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVE Registrar Preços para futura e eventual

Contratação:  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE,  PAPELARIA E  OUTROS  PARA AS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DA VARGEM/MG, com as especificações,

os quantitativos e os preços de referência, conforme especificações  e  condições

constantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste Edital,

que passa a fazer parte desta, tendo sido classificadas(s) a(s) Proposta(s) apresentada(s)

pela(s) empresa(s) .............................., portadora do CNPJ/MF sob o nº ........................,

localizada à
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..............................., nº ......................, na cidade de ...................., Estado de

...................., CEP          

 1 - DO OBJETO (ART. 55, I):

1.1  -  A  presente  licitação  tem  como  objeto,  Registro  de  Preço  para: EVENTUAL  E

FUTURA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE,  PAPELARIA  PARA  AS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DA VARGEM/MG, por um período de 12

meses de forma estimativa. Conforme especificações e quantitativos a seguir:

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze)

meses, a partir da sua assinatura. 

1.2 - Nos termos do art.  15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei

Federal  8.883/94, durante  o  prazo  de  validade  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  o

município não será obrigado a adquirir o (s) produto (s) referido (s) nesta ata, sem que,

desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

1.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93,

com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de

Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a

ampla defesa.

3 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser  utilizada,  para aquisições do

respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

2. -  Os Órgãos  e  Entidades  que  não  participaram do  Registro  de  Preços,  quando

desejarem fazer  uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse

junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata

e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

3. - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela

estabelecidas, optar  pela  aceitação  ou  não  pelo  fornecimento,  independente  dos

quantitativos  registrados  em  Ata, desde que  este fornecimento, não prejudique  as

obrigações anteriormente assumidas.

4. -  Quando  da  manifestação  da  utilização  pelo  Órgão  ou  Entidade,  o  Órgão

Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não
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exceda a 100% (Cem por  cento)  dos quantitativos registrados na Ata de Registro de

Preços.10- DO PREÇO (ART.55, III)

3.1 – O (s) preço (s) ofertado (s) pela (s) empresa (s) signatária (s) da presente Ata de

Registro de Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas,

de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial 46/2022.

3.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, que institui o Registro de Preços no

Município,  assim  como  as  cláusulas  e condições  constantes  do  Edital  do  Pregão

Presencial  nº  XX/2022,  que  a  precedeu  e  integra  o  presente instrumento  de

compromisso.

3.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de

Reunião  de Julgamento  de  Propostas  anexa  ao  Pregão  Presencial  nº  46/2022,  pela

empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

4 - DO FORNECIMENTO DOS ITENS E CONDIÇÕES

4.1  O  Fornecimento  dos  Itens  será  parcelado,  de  acordo  com  as necessidades  Do

Município. O início do fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (Cinco) dias

após a Assinatura da Ata de Registro de Preços ou a emissão de ordem de compras e

serviços.

4.2 O fornecimento será recebido PROVISORIAMENTE,  até conferência por  parte do

responsável do setor requerente, que através de termo de aceite emitido pelo funcionário

responsável pelo setor ou responsável pela execução do contrato. 

5 - DO PAGAMENTO (ART.55, III)

5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir

do recebimento da Nota Fiscal  ou Fatura,  através de ordem bancária,  para crédito em

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de

até 15 (quinze) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.1.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da  regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou,  na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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5.2.1  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.  31 da Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.3  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal  ou dos  documentos  pertinentes à

contratação,  ou,  ainda,  circunstância que impeça a liquidação da despesa,  como, por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou

inadimplência, o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as

medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante.

5.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

5.5  Antes  de cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao SICAF para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.6 Constatando-se,  junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.7 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá realizar  consulta  ao  SICAF para identificar  possível  suspensão  temporária  de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.8  Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal  quanto  à  inadimplência  da  contratada,  bem  como  quanto  à  existência  de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários

para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

contratada a ampla defesa. 

5.10  Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados

normalmente,  até  que  se  decida  pela  rescisão  do  contrato,  caso  a  contratada  não

regularize sua situação junto ao SICAF. Será rescindido o contrato em execução com a

contratada  inadimplente  no  SICAF,  salvo  por  motivo  de  economicidade,  segurança
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nacional ou outro de interesse público de alta relevância,  devidamente justificado,  em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.

5.12  A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado

à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6 - DAS PENALIDADES

6.1- A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas

na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de

registro, ensejará a aplicação das penalidades  enunciadas no art.  87 da Lei  Federal

8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao

critério da Administração.

6.2  -  A  recusa  injustificada,  da  detentora  desta  Ata,  em  receber  as  solicitações  de

fornecimento, dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na

aplicação da multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento

de recursos.

6.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho,

a Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por

cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução

parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

6.4  -  As  importâncias  relativas  a  multas  serão  descontadas  dos  pagamentos  a  ser

efetuado á detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para

constituir dívida ativa, na forma da lei.

7 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

7.1 Não será permitido o reajuste dos valores ofertados em seção de pregão presencial.

7.2  Caso  seja  necessário,  poderá  haver  recomposição  de  preços,  buscando  a

manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, alínea d da

lei 8666/93.

7.3 Para fins de recomposição de preços, o DETENTOR DA ATA deverá apresentar à

CONTRATANTE requerimento formal, por escrito, acompanhado de planilha de cálculo

do valor pretendido e notas fiscais que comprovem a necessidade da manutenção do
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equilíbrio econômico-financeiro original, demonstrando que houve perda na sua margem

de lucro.

7.4 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições

contidas no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.5 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,

cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos

Detentores a Ata.

8 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS

8.1 O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 

consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 

pertinentes.

8.2  A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 

Lei Federal 8.666/93.

8.3 O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado ou a nota de

liquidação, será feita ao final do contrato ou fornecimento total e  quitação dos

pagamentos.

8.4 Os materiais de expediente, papelaria, objeto deste Termo, deverão ser entregues, no

Setor do Almoxarifado Municipal de Santana da Vargem, situado na Rua Gabriel José dos

Reis, 37 – Centro, no horário de 7h00 às 16h00.

8.5  Os  produtos  deverão  ser  entregues  intactos,  sem  amassados,  danificados  ou

qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade e desempenho dos mesmos.

8.6 As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no ato

da entrega da mercadoria.

8.7 Serão recebidos de acordo com o que dispõe as alíneas a e b, I, do art.  73, Lei

8.666/93.

8.8 A Administração Pública Direta reserva para si o direito de recusar o fornecimento,

contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo com o contrato ou

ata de registro de preço, ou que não estejam em pleno acordo com este edital, devendo

estes ser refeitos a expensas da  detentora da ata, sem que isto lhe agregue direito ao

recebimento de adicionais.

8.9 Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão tidos como não executados,

aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento.

 Processo Licitatório 143/2022 - Pregão Presencial 46/2022                                                                        Pag. 82 de 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

8.10 A detentora da Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver

prevista para data posterior  a do seu vencimento,  fica estabelecido que após gerado

empenho aos produtos dele advindo não são passíveis de reequilíbrio.

8.11  Cada  entrega  dos  itens  deverá  ser  efetuada  mediante  ordem  da  unidade

requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício ou e-mail, devendo ela estar

carimbada e assinada pelo responsável do setor.

8.12 A empresa fornecedora,  quando do recebimento da Solicitação de Fornecimento

enviada  pela  unidade  requisitante,  deverá  colocar,  na  cópia  que  necessariamente  a

acompanhar,  a  data e hora em que a tiver  recebido,  além da identificação de quem

procedeu o recebimento.

8.13 A cópia da solicitação de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida

para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

            

 9 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela

Administração, quando:

9.2 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

9.3 – a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido,

e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.4 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro

de preços, a critério da Administração;

9.5 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente

de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

9.6 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

9.7  – por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas  pela

Administração;

9.8 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste

item,  será  feita pessoalmente  ou  por correspondência  com aviso de  recebimento,

juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de

Preços;

9.9  -  no  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  da  detentora,  a

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do

Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

9.10 -  Pelas detentoras,  quando, mediante solicitação por  escrito,  comprovarem estar

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da
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Administração quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no

art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

9.11 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação

das penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do

pedido.

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. - As despesas com a presente licitação correrão por  conta das Dotações

Orçamentárias: 

02.011.04.122.0402.2002.3.3.90.30.00 – GABINETE DO PREFEITO 

02.031.04.122.0402.2005.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

02.041.04.122.0402.2008.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DA FAZENDA

02.051.04.122.0402.2010.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE OBRAS

02.061.12.361.1202.0037.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.061.12.361.1202.2018.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE SAÚDE

02.081.08.243.0801.2041.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

02.081.08.244.0801.2121.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

02.200.04.122.0402.2200.3.3.90.30.00 – PROCURADORIA GERAL

02.100.13.392.1501.2193.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E 

LAZER

02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00 – SECRETARIA DE AGROP., M. AMBIENTE E 

DES. SOCIAL

02.300.04.122.0402.2202.3.3.90.30.00 (569) – SECRETARIA DE AGROP., M. ABIENTE 

E DES. SOCIAL

 

  11 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

11.1 - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso

a caso, pelo Secretário requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião

da emissão da Nota de Empenho.
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  12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1-  Integram e  vinculam esta  Ata,  o  edital  do Pregão  Presencial  nº  46/2022 e  as

propostas das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de

Apuração anexo ao presente instrumento. (Art. 55, XI)

12.2- A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-

se registrados.

12.3 - Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer questões

decorrentes da utilização da presente Ata.

12.4 -  Os casos omissos,  em caso de rescisão contratual,  bem como à execução do

contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a

Lei  Federal  n.º  10.520/02  e subsidiariamente  a  lei  nº  8.666/93,  e  demais  normas

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII)

Santana da Vargem /MG,                   de           _ de          _

_________________________________________________________________

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

__________________________________________________________________

EMPRESA CONTRATADA
Razão Social/ CNPJ: Endereço:

Nome  do responsável legal/CPF:

TESTEMUNHAS
NOME:                                                                            NOME:

CPF:                                   CPF:
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