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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/2021 -  PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2021 - RP 

A PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS ANTAS, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, critério de julgamento MENOR PREÇO 

POR LOTE, conforme descrito deste Edital e seus Anexos. O percentual oferecido 

será aplicado nos itens. 

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente a Lei 10.024/19, 

LC 123/06, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as alterações posteriores, e na Lei nº 8.078, de 1990 do Código de Defesa 

do Consumidor e Decretos Municipais 23/2020 (Pregão Eletrônico), 44/2021 

(Sanções Adm) e 118/2021 (Comissão de Licitações). 

 

TIPO:  MENOR PREÇO POR LOTE 

 

MODO DE DISPUTA:  ABERTO (Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019) 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 17:30 horas do dia 12/11/2021 às 08:00 horas do 

dia 30/11/2021. 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 30/11/2021. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS E DEMAIS FASES: às 09h00min do dia 

30/11/2021. 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado” 
 

OBJETO: A aquisição de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, para entrega 

imediata, distribuição gratuita para os alunos e professores da Rede Municipal 

de Ensino, nas quantidades e especificações mínimas constantes da planilha a 

seguir: 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 01 –  

BERÇÁRIO E MATERNAL 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO  E 

MATERNAL KIT 250 R$ 323,00 R$ 80.750,00 

KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO E MATERNAL, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

03 CADERNOS DE PORTFÓLIO 

01 CAIXA DE MASSA DE MODELAR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL BROXINHA, 01 PINCEL N° 24 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 COPO TREINO 

01 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO 

01 KIT DENTAL 

01 AVENTAL 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT.  

http://www.bll.org.br/
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ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 02 –  

PRÉ ESCOLAR 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 Kit escolar 02 – PRÉ ESCOLAR KIT 200 R$ 332,66 R$ 66.532,00 

KIT ESCOLAR 02 – PRÉ ESCOLAR, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

03 CADERNOS DE PORTFÓLIO 

02 CADERNOS BROCHURÃO 

01 CAIXA DE MASSA DE MODELAR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL BROXINHA 

01 PINCEL N° 24 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHA 

04 LÁPIS GRAFITE 

01 KIT DENTAL 

01 AVENTAL 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 03 –  

ANOS INICIAIS (1° AO 3° ANO) 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° AO 

3° ANO) 
KIT 310 R$ 277,33 R$ 85.972,30 

KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° AO 3° ANO), CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

10 CADERNOS BROCHURA 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCEL N° 18 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 DICIONÁRIO ILUSTRADO 

01 AVENTAL 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR  

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 
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ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 04 – 

ANOS INICIAIS (4° E 5° ANO) 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° E 5° 

ANO) 
KIT 220 R$ 273,00 R$ 60.060,00 

KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° E 5° ANO), CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

10 CADERNOS BROCHURA 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCELN° 18 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 CANETA PRETA 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 05 –  

ANOS FINAIS 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

 

KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS 

 
KIT 410 R$ 316,00 R$ 129.560,00 

KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS, CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

01 CADERNO BROCHURA 

02 CADERNOS UNIVERSITÁRIO 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCEL   N°   18 

01 TESOURA   ESCOLAR 

02 TUBOS   DE   COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 CANETA PRETA 

01 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS 

01 COMPASSO 

01 ESQUADRO 45° 

01 ESQUADRO 60° 

01 TRANSFERIDOR 180° 

01 TABELA PERIÓDICA 

01 DICIONÁRIO 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR  

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 
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ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 06 –  

PROFESSORES 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES KIT 110 R$ 231,00 R$ 25.410,00 

KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

01 CADERNO DO PROFESSOR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

03 LÁPIS DUO 

03 LÁPIS GRAFITE 

02 CANETAS AZUL 

02 CANETAS PRETA 

01 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS 

01 MARCA TEXTO APAGÁVEL 

01 ESTOJO DE MARCADOR QUADRO BRANCO 

01 ESTOJO DE CANETAS PARA RETROPROJETOR 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

1.1.1 A Secretaria Municipal de Educação de Rio das Antas não está obrigada a 
adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a 

definição da quantidade e do momento da Aquisição. 

1.1.2 Os quantitativos totais expressos no Anexo (ver) deverão ser estimativos 
e representarem as previsões da Secretaria Municipal de Educação para os 

serviços necessários durante o prazo de 6 (seis) meses. 

1.1.3 A existência do preço registrado não obriga a Secretaria Municipal de 
Educação de Rio das Antas firmar as contratações que dele poderão advir, 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo 

assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade 

de condições. 

1.1.4 Correrão por conta da empresa detentora da ata todas as despesas com mão-
de-obra e transporte (recolhimento e devolução nas unidades) relacionadas com 

a garantia e com substituições de peças e kit com defeitos de fabricação 

dentro do prazo da garantia. 

 

1.2 DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

No cadastramento da proposta, não pode haver identificação do participante, 

para não ser desclassificado pela identificação do mesmo, assim, se por 

qualquer motivo não cumprir o estabelecido em edital, a Administração, poderá 

adquirir do segundo colocado e, assim sucessivamente. 

 

Obs. Esse documento só estará disponível após o encerramento da disputa do 

Pregão. Compõem este Edital os Anexos: 
 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO. 

ANEXO 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO. ATENÇÃO ESPECIAL AQUI 

ANEXO 03 – A) - MODELO CARTA PROPOSTA E FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

   B) - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL DO LICITANTE 

C) - FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO PARA INICIO DO PREÇÃO – BLL  

Dúvidas com relação ao (anexo 3), favor contatar o site (www.bll.org.br) ou (41) 3097-

4600. 

http://www.bll.org.br/
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ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO (ES) (FAVOR utilizar os mesmos termos 

apresentado no modelo. PODE SER UTILIZADO UMA ÚNICA FOLHA. 

ANEXO 06 - Recibo de Retirada do edital, a não remessa do recibo preenchido 

exime o Pregoeiro e a Comissão da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como quaisquer informações 

adicionais. 

 

Anexos 01, 02, 05 e 06 – Município de Rio das Antas. 

Anexos 03 e 04 – Sistema Operacional BLL (41) 3097-4600 – Os anexos poderão 

ser alterados conforme exigência da BLL. 

2.    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

2.1 O PREGÃO, na forma ELETRÔNICA será realizado em sessão pública, por meio 

da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 

em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica 

(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões, (www.bll.org.br). 

2.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de 

Rio das Antas/SC, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da 

página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - (www.bll.org.br). 

3.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 

3.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa. 

4.CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

4.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou 

sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     

4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 

toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à 

Bolsa de Licitações e Leilões. (www.bll.org.br). 

4.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas. 

4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, 

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido 

declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, (www.bll.org.br), até no 

mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 

propostas.  

4.6 O cadastramento do licitante junto a BLL, deverá ser requerido acompanhado 

dos seguintes documentos: 

    a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por 

meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes 

específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela 

Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04) 

      b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido 

pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04) 

      c) MODELO CARTA PROPOSTA E FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO, anexo 03, 

com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade 

com os ANEXO 01, sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da 

ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. 

“A empresa participante do certame não deve ser identificada”.  

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante 

vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora 

do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma 

sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos 

recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento 

operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 04. 

4.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 

DOCUMENTAÇÃO constantes no Anexo 02 para fins de habilitação, deverá, quando 

do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema da 

BLL, informar no CAMPO PRÓPRIO da ficha técnica descritiva do objeto o seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

Art. 44 e 45 da LC 123/2006. A COMPROVAÇÃO FISICA PODERÁ SER ANEXADA 

JUNTAMENTE COM O CONTRATO SOCIAL ou “ABA PRÓPRIA” OU AINDA, PODERÁ SER ENVIADA 

EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS APÓS A LICITAÇÃO NO E-MAIL: 

licita@riodasantas.sc.gov.br. Não sendo considerado documento para habilitação 

e sim para comprovação de enquadramento na lei. 

 5.REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1    O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

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

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

http://www.bll.org.br/
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 

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

h) declarar o vencedor; 

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

j) elaborar a ata da sessão; 

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

contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

5.2    As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 

Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de 

preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  

5.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de 

Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 

designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

5.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta 

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

mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                            

5.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões. 

5.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

5.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da 

digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado 

(operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 

data e horário limite estabelecido.  

http://www.bll.org.br/
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5.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

5.10  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-

PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

5.11  A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão 

pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de 

preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 

propostas. 

5.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

5.13  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance 

que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

5.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.15   As propostas NÃO deverão estar com valores superiores ao máximo fixado 

no Termo de Referência (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DOS ITENS). FAVOR 

REVISAR OS VALORES DAS PROPOSTAS A SEREM APRESENTADAS NO SISTEMA. Se no final 

dos lances, se observar valor acima do estimado será considerado nulo. 

5.16 Fica a critério do Pregoeiro a autorização para correção de lances com 

valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da 

disputa de lances ou logo após a digitação, MEDIANTE SOLICITAÇÃO VIA SISTEMA, 

encerrada a fase competitiva não será possível a correção de lances ofertados. 

O PREGOEIRO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR PEDIDOS DE CORREÇÃO OU CANCELAMENTOS 

DE LANCES COM TEMPO INSUFICIENTE PARA REALIZA-LOS.   

5.17  Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará 

o autor dos lances aos demais participantes.  

5.18  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  

5.19  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através 
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de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da 

sessão. 

5.20  A etapa de lances da sessão pública será no modo de DISPUTA ABERTO, 

durante 10 min serão dados lances livres. Após os 10 minutos iniciais o 

sistema aceitará lances deste que feitos dentro do período de 2 min, assim a 

etapa será automaticamente prorrogada por mais 2 min. assim sucessivamente, 

quando não houver novo lance, passados os 2 min últimos, o sistema encerrará a 

competição. 

5.20.1 Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos 

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

tempo hábil.                                                                 

5.21  Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente 

transcurso do prazo de 2 minutos, findo o qual será encerrada a recepção de 

lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente 

que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 

melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

5.22  O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor  

5.23  Após a fase de HABILITAÇÃO, o pregoeiro irá conferir a documentação do 

licitante vencedor encaminhada no ato de cadastro de sua proposta de 

participação. Caso não tenha problema com a documentação do licitante vencedor 

o processo seguira para as fases seguintes do sistema até que seja feita 

HOMOLOGAÇÃO pela AUTORIDADE COMPETENTE. 

5.23.1 A documentação de HABILITAÇÃO da letra “A” a “H” deverá ser anexada no 

sistema da BLL em suas respectivas “abas” a letra “I” o proponente deverá 

encaminhar via sistema BLL na “aba” (outros documentos), ou outra aba, 

mediante comunicação, onde o pregoeiro irá imprimir e anexar ao processo. 

 

 

5.24  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que 

seja obtido preço melhor. 

5.25  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre 

a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 
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5.26  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo 

interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou 

lance de menor preço. 

5.27 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da 

LC 123/2006, o sistema aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. 

Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela 

não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

6.1  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 

Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances. 

6.2  No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser 

informadas no campo próprio as MARCAS dos produtos ofertados. As mercadorias a 

serem entregues serão recebidas se estiverem conforme as marcas cotadas. Caso 

que não possua marca especifica o proponente poderá destacar como PRÓPRIA. 

6.2.1 - O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no 

ANEXO 01 (Termo de referência).  

6.3  A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias para neste prazo 

formalizar o contrato ou empenho, tendo como início a data da sessão pública 

do Pregão. 

6.4     Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse 

regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 03) sob pena do 

licitante enquadrado nesta situação não poder utilizar dos benefícios do 

direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei 

Complementar 123/2006. 

6.5  É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, ANTES DO 

TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO, CASO ISTO ACONTEÇA O PREGOEIRO PODERÁ 

DESCLASSIFICA-LO. 

7. FORNECIMENTO 

7.1  O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá 

ser entregue conforme Termo de referência, no Anexo 01. 

7.2  Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais 

despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por 

este Edital. 

7.3  Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste 

Edital ou da legislação em vigor.  
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8. GARANTIA 

8.1  O contratado será responsável por todas as fazes da execução do Objeto, 

assumindo para si toda e qualquer responsabilidade por má execução ou por má 

fé. 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO                                                                  

9.1  Para julgamento será adotado o critério de Menor preço - Compras - 

Unitário por lote, observado o prazo para fornecimento, as especificações 

técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste Edital. 

9.2  EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO “V” DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS ME/EPP: 

9.2.1  Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver 

sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema 

eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta 

de menor lance, será procedido o seguinte: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão 

eletrônico para, no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação, 

apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada 

em seu favor o objeto do pregão. 

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no 

subitem 9.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar 

melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.  

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as 

remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito. 

9.2.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

9.3   O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor 

valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

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

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 
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verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.5   Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste 

Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido 

melhor preço. 

9.6  De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

10.   DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS  

10.1 - Conforme ANEXO 02. Apresentar somente a documentação solicitada.   

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1- Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora 

do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente 

ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

11.2- Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar 

esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 

 

11.3- A autoridade emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, procedendo aos encaminhamentos necessários. 

 

11.4- Ao final da sessão/lances, o proponente que desejar recorrer contra 

decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo no prazo de 30 (trinta) minutos, 

através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da 

síntese das suas razões, sendo-lhes concedido o prazo de 3 (Três) dias 

para apresentação detalhada de suas razões de recurso, devidamente 

fundamentado, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

 

11.5 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão 

do direito de recurso. 

 

11.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso 

pelo proponente. 

 

11.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
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12.   MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as 

seguintes multas 

A) - Advertência; 

B) - De 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem 

justificativa plausível aceita pela Administração, o adjudicatário não 

assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação. 

C) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do 

serviço do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida; 

O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior 

será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao 

término do prazo ajustado; 

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por 

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma 

de cobrança administrativa ou judicial. 

13.   FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

13.1 PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO: 

  Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, 

através da devido Contrato ou nota de empenho, para no prazo estimado de 12 

(doze) meses, entregar o objeto desta licitação, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 12, deste Edital. 

13.2  O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos 

técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e 

especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e 

aceitação do (s) produto (s) constantes do ANEXO 3, e deverá ser substituído 

pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o 

Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de 

acordo com a legislação vigente. 
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14.   PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, conforme entrega dos produtos, (Condição do 

termo de referência). Quando solicitado, para efetivação do pagamento, deverá 

ser apresentado as certidões abaixo: 

Certidão negativa que prove a regularidade com o FGTS, Certidão negativa 

de débito Federal, Certidão negativa estadual, Certidão negativa Municipal e 

Certidão negativas de débitos Trabalhista - CNDT 

15.   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

15.1 - Os recursos orçamentários correrão por conta das dotações para os 

exercícios de 2021/2022, conforme a necessidade do setor solicitante. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 

a Prefeitura Municipal de Rio das Antas revogá-la, no todo ou em parte, por 

razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 

licitação. O MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 

tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

16.2  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

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

pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

16.3  É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

16.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

16.5  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

16.6  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.7  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o 

recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
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16.8  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

16.9  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de 

todos os termos deste Edital. 

16.10 Não cabe à Bolsa de Licitações qualquer responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação 

à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e 

quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

16.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o da Comarca de Caçador, Estado de Santa 

Catarina, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 

16.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário 

de 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Rio das Antas para melhores 

esclarecimentos, através do fone (49) 3564-0125, ramal 202. 

16.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora 

fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

16.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário. 

16.15 Os valores MÉDIOS ESTIMADOS PARA COTAÇÃO para este Pregão por item 

serão: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, apresentados no sistema da BLL 

para cotação. Após a licitação a empresa vencedora emitirá proposta 

readequada e encaminhará via e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br ou no 

sistema da BLL na “aba” documentos pós disputa.  

16.16 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos 

termos da legislação pertinente (podendo ser solicitado via telefone (49) 

3564=0125 – ramal 202 ou e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br. 

16.17 As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e 

nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 

8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da 

mesma Lei já mencionada. 

16.18 Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94.   

Rio das Antas (SC), 12 de Novembro de 2021 

 

João Carlos Munaretto - Prefeito Municipal - 

 

mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

 

I – UNIDADE REQUISITANTE 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 

II – ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Pregão – Registro de Preços. 

 

III – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Menor preço por lote. 

 

IV – JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos KITS ESCOLARES tem a finalidade de atender a todas as escolas 

da rede municipal de ensino. Visando entregar aos alunos, uma melhor qualidade 

de ensino e aplicar uma padronização de materiais e instrumentos que 

possibilitem garantir um estudo aos mesmos padrões para todos os alunos 

considerando que as famílias dos alunos por sua maioria não têm condições 

financeiras para tal aquisição, foi elaborado um KIT ESCOLAR e também para 

atender aos Professores da Rede. O objetivo é atender a rede com a melhor 

qualidade possível de ensino, partindo desde as instalações, insumos até 

chegarmos aos professores. 

 

V – OBJETO 

A aquisição de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, para entrega 

imediata, para distribuição gratuita para os alunos e professores da Rede 

Municipal de Ensino, nas quantidades e especificações mínimas constantes da 

planilha a seguir: 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 01 - BERÇÁRIO E 

MATERNAL 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO E MATERNAL KIT 250 R$ 323,00 R$ 80.750,00 

KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO E MATERNAL, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

03 CADERNOS DE PORTFÓLIO 

01 CAIXA DE MASSA DE MODELAR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

 01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL BROXINHA, 01 PINCEL N° 24 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 COPO TREINO 

01 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO 

01 KIT DENTAL 

01 AVENTAL 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 
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ITEM DESCRIÇÃO – LOTE 02 - PRÉ ESCOLAR UNID. QUANT. 
VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
KIT ESCOLAR 02 – PRÉ ESCOLAR 

 KIT 200 R$ 332,66 R$ 66.532,00 

KIT ESCOLAR 02 – PRÉ ESCOLAR, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

03 CADERNOS DE PORTFÓLIO 

02 CADERNOS BROCHURÃO 

01 CAIXA DE MASSA DE MODELAR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL BROXINHA 

01 PINCEL N° 24 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHA 

04 LÁPIS GRAFITE 

01 KIT DENTAL 

01 AVENTAL 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO – LOTE 03 - ANOS INICIAIS 

(1° AO 3° ANO) 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° 

AO 3° ANO) 

 

KIT 310 R$ 277,33 R$ 85.972,30 

KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° AO 3° ANO), CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

10 CADERNOS BROCHURA 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCEL N° 18 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 DICIONÁRIO ILUSTRADO 

01 AVENTAL 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR  

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 
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ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 04 - ANOS INICIAIS 

(4° E 5° ANO) 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° 

E 5° ANO) 

 

KIT 220 R$ 273,00 R$ 60.060,00 

KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° E 5° ANO), CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

10 CADERNOS BROCHURA 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCELN° 18 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 CANETA PRETA 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO – LOTE 05 - ANOS FINAIS UNID. QUANT. 
VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS KIT 410 R$ 316,00 R$ 129.560,00 

KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS, CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

01 CADERNO BROCHURA 

02 CADERNOS UNIVERSITÁRIO 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCEL   N°   18 

01 TESOURA   ESCOLAR 

02 TUBOS   DE   COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 CANETA PRETA 

01 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS 

01 COMPASSO 

01 ESQUADRO 45° 

01 ESQUADRO 60° 

01 TRANSFERIDOR 180° 

01 TABELA PERIÓDICA 

01 DICIONÁRIO 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR  

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 
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ITEM DESCRIÇÃO – LOTE 06 - PROFESSORES UNID. QUANT. 
VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES KIT 110 R$ 231,00 R$ 25.410,00 

KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

01 CADERNO DO PROFESSOR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

03 LÁPIS DUO 

03 LÁPIS GRAFITE 

02 CANETAS AZUL 

02 CANETAS PRETA 

01 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS 

01 MARCA TEXTO APAGÁVEL 

01 ESTOJO DE MARCADOR QUADRO BRANCO 

01 ESTOJO DE CANETAS PARA RETROPROJETOR 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

VI - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS 

 

6.1 Segue abaixo especificação obrigatórias mínimas dos itens que compõe os 

kits. 

KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO E MATERNAL 

 

agenda escolar – agenda medindo 15x21 cm (fechada), miolo com total de 98 

folhas (196 páginas), sendo 16 páginas iniciais e demais páginas datadas. 

miolo produzido em 1x1 cor, em papel com gramatura mínima de 63 g/m². capa 

personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação bopp 

brilho na parte externa, envolto em papelão 1,3 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². deverá conter, no início da agenda, 01 envelope plástico. 

acabamento da agenda com espiral de arame revestido em nylon. toda a 

diagramação e correção ortográfica da agenda será por conta da empresa 

fornecedora. a personalização será de acordo com a arte a ser definida com a 

secretaria de educação, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. a arte, criação e amostra serão por conta do fornecedor. 

caderno de portfólio (capa dura) - caderno medindo 42x29,7 cm, contendo 48 

folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 120 g/m². capa personalizada 

e impressa em papel couchê brilho 

120 g/m², com laminação bopp brilho na parte externa, envolto em papelão 1,2 

mm e com guardas em papel offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame 

revestido em nylon. o caderno deverá possuir certificação ambiental "fsc" 

comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo com a arte a 

ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão por conta do 

fornecedor. 

massa de modelar - caixa com 12 cores diferentes, com peso mínimo de 180 

gramas. produzida a base de carboidratos de cereais, água, glúten, cloreto de 

sódio, aroma, aditivos e pigmentos. produto certificado pelo inmetro. deverá 

apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de 

validade vigente. 
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lápis de cor jumbo 3/4 – caixa contendo 12 lápis de cores diferentes, com 

formato triangular e jumbo. comprimento de 3/4 ideal para mãozinhas pequenas. 

lápis produzido com madeira 

100% reflorestada. deverá acompanhar os lápis, na embalagem original do 

produto, um apontador com depósito. o produto deverá   conter   certificação   

ambiental   (fsc,   cerflor,   ou similar), que deverá constar na embalagem do 

produto. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

giz de cera - gizão de cera (big), no formato triangular com 12 cores, com 

peso mínimo de 95 gramas. medindo no mínimo 10 mm de diâmetro e 105 mm de 

comprimento. composto a base de ceras, cargas, minerais inertes e pigmentos. 

produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente. estojo de canetinhas - 

caixa de papel resistente contendo 12 canetinhas em cores diferentes. 

canetinhas com ponta de fibra no modelo indestrutível tipo vai e vem. tinta 

lavável. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

rolinho para pintura – rolinho de espuma medindo no mínimo 12 cm de altura, 

produzido com espuma roliça de poliéster e material sintético com largura 

mínima de 4 cm. indicado para texturas, coberturas e efeitos especiais. cabo 

anatômico que facilita o manuseio. 

pincel broxinha - broxinha escolar n° 06, composta de cabo redondo de madeira, 

com virola de alumínio e cerdas redondas. medindo no mínimo 12 cm de 

comprimento. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

pincel escolar - número 24 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

tesoura escolar (acessibilidade) – tesoura escolar acessibilidade para 

canhotos e destros, com design ergonômico de apenas um círculo. sistema vai e 

vem para recorte com mais agilidade e facilidade. cabo com trava de segurança 

o que permite economia de espaço no estojo e maior segurança. lâminas medindo 

aproximadamente 70 mm, produzidas em aço inox e com pontas arredondadas. cabo 

em resina termoplástica. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

cola em gel - frasco contendo no mínimo 34 gramas de cola transparente e em 

gel. composição: resina sintética, água e preservantes. cola aproriada para 

colagem de papéis, tecido, fotos, cartões, etc. tubo contendo dois bicos 

aplicadores, sendo um bico aplicador para colagens de detalhes e outro para 

colagem de áreas maiores. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

copo treino - copo de treinamento que apoia a criança na transição à 

alimentação independente. copo com capacidade de 275 ml, produzido em 

polipropileno e com bico de silicone com sistema antivasamento que só libera 

líquidos quando a criança realiza o movimento de sucção. copo com alças 

ergonômicas e fáceis de segurar. tampa com encaixe perfeito ao copo evitando 

vazamentos. medida aproximada do produto 14,5 x 6,0 x 10,5 cm. o copo deverá 

possuir informação de "bpa 
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free", ou seja, que não liberar nenhuma substância tóxica no contato com altas 

temperaturas e podem ir ao freezer, micro- ondas ou lava louças. 

pacote de lenços umedecidos - lenços testado dermatologicamente. toalhinha 

macia para limpeza com aroma suave. composição: água, glicol, aromatizantes, 

essências a base óleo e parfume. fórmula sem álcool. lenço medindo no mínimo 

19 x 13 cm. pacote contendo no mínimo 100 lenços. 

kit dental - contendo 1 creme dental de 50 gramas, 1 escova média com protetor 

de cerdas e 1 toalhinha branca em tecido com no mínimo 90% de algodão, tamanho 

mínimo 26x46 cm com bainha 2 viras, personalizada com uma cor em estampa 

térmica. todos os itens deverão estar inseridos em um estojo personalizado com 

uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. 

avental – indicado para trabalhos com tintas e para uso infantil. produzido em 

pvc cristal 0,15, com tamanho mínimo de 33 cm de largura e 48 cm altura. 

acabamento costurado em viés de 1 vira, de alta qualidade, nas medidas de 11 

mm de lagura e 

160 cm de comprimento em toda sua extensão. produto personalizado com uma cor 

de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo escolar duplo - estojo com modelagem tijolinho produzido em tecido 

poliéster plastificado na cor a ser definida pela administração. composição: 

tecido 100% poliester plastificado com gramatura mínima de 365 g/m². deverá 

possuir dois compartimentos do mesmo tamanho e fechamento com 2 zipers na cor 

a ser definida pela administração. o estojo deverá medir no mínimo 70x65x200 

mm. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização 

de etiquetas, inclusive na amostra. 

box para montagem do kit - caixa de papelão produzida em papelão reciclado 

microondulado onda simples, gramatura de 390 gramas. resistente e com as 

medidas apropriadas para o devido acondicionamento do kit. contendo alça 

plástica de alta resistência, produzida em polietileno de baixa densidade 

(pebd), com medidas de no mínimo 15,5 x 2 cm. produto personalizado com uma 

cor de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. a arte, criação 

e amostra serão por conta do fornecedor. 

 

KIT ESCOLAR 02 – PRÉ ESCOLAR 

 

agenda escolar – agenda medindo 15x21 cm (fechada), miolo com total de 98 

folhas (196 páginas), sendo 16 páginas iniciais e demais páginas datadas. 

miolo produzido em 1x1 cor, em papel com gramatura mínima de 63 g/m². capa 

personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação bopp 

brilho na parte externa, envolto em papelão 1,3 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². deverá conter, no início da agenda, 01 envelope plástico. 

acabamento da agenda com espiral de arame revestido em nylon. toda a 

diagramação e 

correção ortográfica da agenda será por conta da empresa fornecedora. a 

personalização será de acordo com a arte a ser definida com a secretaria de 

educação, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a 

arte, criação e amostra serão por conta do fornecedor. 

caderno de portfólio (capa dura) - caderno medindo 42x29,7 cm, contendo 48 

folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 120 g/m². capa personalizada 

e impressa em papel couchê brilho 

120 g/m², com laminação bopp brilho na parte externa, envolto em papelão 1,2 

mm e com guardas em papel offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame 
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revestido em nylon. o caderno deverá possuir certificação ambiental "fsc" 

comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo com a arte a 

ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão por conta do 

fornecedor. 

caderno brochurão (capa dura) - caderno escolar medindo 20x28 cm (fechado), 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 56 g/m² e 

impresso com linhas na cor azul. capa personalizada e impressa em papel couchê 

brilho 120 g/m², com laminação bopp brilho na parte externa, envolto em 

papelão 1,2 mm e com guardas em papel offset 120 g/m². acabamento dobrado, 

costurado e miolo colado a capa. o caderno deverá possuir certificação 

ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo 

com a arte a ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 

massa de modelar - caixa com 12 cores diferentes, com peso mínimo de 180 

gramas. produzida a base de carboidratos de cereais, água, glúten, cloreto de 

sódio, aroma, aditivos e pigmentos. produto certificado pelo inmetro. deverá 

apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de 

validade vigente. 

lápis de cor jumbo 3/4 – caixa contendo 12 lápis de cores diferentes, com 

formato triangular e jumbo. comprimento de 3/4 ideal para mãozinhas pequenas. 

lápis produzido com madeira 

100% reflorestada. deverá acompanhar os lápis, na embalagem original do 

produto, um apontador com depósito. o produto deverá conter certificação 

ambiental (fsc, cerflor, ou similar), que deverá constar na embalagem do 

produto. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

giz de cera - gizão de cera (big), no formato triangular com 12 cores, com 

peso mínimo de 95 gramas. medindo no mínimo 10 mm de diâmetro e 105 mm de 

comprimento. composto a base de ceras, cargas, minerais inertes e pigmentos. 

produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente.  

estojo de canetinhas - caixa de papel resistente contendo 12 canetinhas em 

cores diferentes. canetinhas com ponta de fibra no modelo indestrutível tipo 

vai e vem. tinta lavável. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

régua escolar - régua de silicone flexível com 30 cm. a régua deve possuir no 

mínimo escala com 30 centímetros. medindo no mínimo 35 mm de largura e 315 mm 

de comprimento. deverá 

possuir   excelente   flexibilidade.   produto   certificado   pelo inmetro. 

deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data 

de validade vigente. 

rolinho para pintura – rolinho de espuma medindo no mínimo 12 cm de altura, 

produzido com espuma roliça de poliéster e material sintético com largura 

mínima de 4 cm. indicado para texturas, coberturas e efeitos especiais. cabo 

anatômico que facilita o manuseio. 

pincel broxinha - broxinha escolar n° 06, composta de cabo redondo de madeira, 

com virola de alumínio e cerdas redondas. medindo no mínimo 12 cm de 

comprimento. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 
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pincel escolar - número 24 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

tesoura escolar (acessibilidade) – tesoura escolar acessibilidade para 

canhotos e destros, com design ergonômico de apenas um círculo. sistema vai e 

vem para recorte com mais agilidade e facilidade. cabo com trava de segurança 

o que permite economia de espaço no estojo e maior segurança. lâminas medindo 

aproximadamente 70 mm, produzidas em aço inox e com pontas arredondadas. cabo 

em resina termoplástica. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

cola em gel - frasco contendo no mínimo 34 gramas de cola transparente e em 

gel. composição: resina sintética, água e preservantes. cola aproriada para 

colagem de papéis, tecido, fotos, cartões, etc. tubo contendo dois bicos 

aplicadores, sendo um bico aplicador para colagens de detalhes e outro para 

colagem de áreas maiores. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. Apontador com depósito – apontador com tampa, confeccionado em resina 

termoplástica e lâmina de aço carbono. Apontador contendo 03 furos para 

apontar diferentes tipos de lápis, sendo 1 furo com no mínimo 8 mm de 

diâmetro, 1 furo com no mínimo 11 mm de diâmetro e 1 furo com no mínimo 16 mm 

de diâmetro. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente 

com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. produto 

personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. 

borracha branca – borracha com tamanho aproximado de 43mm x 23mm e espessura 

aproximada de 12mm. contendo capa plástica protetora. produto certificado pelo 

inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro 

com a data de validade vigente. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

lápis grafite reciclado – lápis com corpo redondo e produzido com papel 

reciclado. comprimento mínimo de 173 mm e diâmetro mínimo de 6 mm. produto 

certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente e ficha técnica que 

comprove a 

composição do lápis. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo 

vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

kit dental - contendo 1 creme dental de 50 gramas, 1 escova média com protetor 

de cerdas e 1 toalhinha branca em tecido com no mínimo 90% de algodão, tamanho 

mínimo 26x46 cm com bainha 2 viras, personalizada com uma cor em estampa 

térmica. todos os itens deverão estar inseridos em um estojo personalizado com 

uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. 

avental – indicado para trabalhos com tintas e para uso infantil. produzido em 

pvc cristal 0,15, com tamanho mínimo de 33 cm de largura e 48 cm altura. 

acabamento costurado em viés de 1 vira, de alta qualidade, nas medidas de 11 

mm de lagura e 

160 cm de comprimento em toda sua extensão. produto personalizado com uma cor 

de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

garrafinha para água – garrafinha tipo squeeze com capacidade para 550 ml. 

produzido em plástico translúcido, com tampa cor leitosa e com alça fixa no 
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bico. bico em formato cônico. medindo no mínimo 19,5cm (altura) x 6,5cm 

(fundo). deve conter compartimento interno para comportar gelo ou fazer agua 

saborizada. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo escolar duplo - estojo com modelagem tijolinho produzido em tecido 

poliéster plastificado na cor a ser definida pela administração. composição: 

tecido 100% poliester plastificado com gramatura mínima de 365 g/m². deverá 

possuir dois compartimentos do mesmo tamanho e fechamento com 2 zipers na cor 

a ser definida pela administração. o estojo deverá medir no mínimo 70x65x200 

mm. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização 

de etiquetas, inclusive na amostra. 

box para montagem do kit - caixa de papelão produzida em papelão reciclado 

microondulado onda simples, gramatura de 390 gramas. resistente e com as 

medidas apropriadas para o devido acondicionamento do kit. contendo alça 

plástica de alta resistência, produzida em polietileno de baixa densidade 

(pebd), com medidas de no mínimo 15,5 x 2 cm. produto personalizado com uma 

cor de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. a arte, criação 

e amostra serão por conta do fornecedor. 

 

KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° AO 3° ANO) 

 

caderno de desenho (capa dura) - caderno de desenho medindo 27,5x20 cm, 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 120 g/m². capa 

personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação bopp 

brilho na parte externa, envolto em papelão 1,2 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame revestido em nylon. o caderno 

deverá possuir certificação ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a 

personalização será de acordo com a arte a ser definida com a secretaria de 

educação, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a 

arte, criação e amostra serão por conta do fornecedor. 

caderno brochura 1/4 (capa dura) - caderno escolar medindo 14x20 cm (fechado), 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 56 g/m² e 

impresso com linhas na cor azul. capa personalizada e impressa em papel couchê 

brilho 120 g/m², com laminação bopp brilho na parte externa, envolto em 

papelão 1,2 mm e com guardas em papel offset 120 g/m². acabamento dobrado, 

costurado e miolo colado a capa. o caderno deverá possuir certificação 

ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo 

com a arte a ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 

lápis de cor – caixa contendo 24 lápis com cores diferentes e 01 apontador. 

lápis com formato triangular e com espessura do grafite de no mínimo 4 mm. 

composição: pigmentos, ceras, aglutinantes, ceras inertes, grafite, madeira 

reflorestada e material cerâmico. o produto deverá conter certificação 

ambiental (fsc, cerflor, ou similar), que deverá constar na embalagem do 

produto. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

giz de cera - gizão de cera (big), no formato triangular com 12 cores, com 

peso mínimo de 95 gramas. medindo no mínimo 10 mm de diâmetro e 105 mm de 

comprimento. composto a base de ceras, cargas, minerais inertes e pigmentos. 

produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente.  
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estojo de canetinhas - caixa de papel resistente contendo 12 canetinhas em 

cores diferentes. canetinhas com ponta de fibra no modelo indestrutível tipo 

vai e vem. tinta lavável. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

régua escolar - régua de silicone flexível com 30 cm. a régua deve possuir no 

mínimo escala com 30 centímetros. medindo no mínimo 35 mm de largura e 315 mm 

de comprimento. deverá possuir excelente flexibilidade. produto certificado 

pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do 

inmetro com a data de validade vigente.  

rolinho para pintura – rolinho de espuma medindo no mínimo 

12 cm de altura, produzido com espuma roliça de poliéster e material sintético 

com largura mínima de 4 cm. indicado para texturas, coberturas e efeitos 

especiais. cabo anatômico que facilita o manuseio. 

pincel escolar - número 12 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

pincel escolar - número 18 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

tesoura escolar (acessibilidade) – tesoura escolar acessibilidade para 

canhotos e destros, com design ergonômico de apenas um círculo. sistema vai e 

vem para recorte com mais agilidade e facilidade. cabo com trava de segurança 

o que permite economia de espaço no estojo e maior segurança. lâminas medindo 

aproximadamente 70 mm, produzidas em aço inox e com pontas arredondadas. cabo 

em resina termoplástica. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

cola em gel - frasco contendo no mínimo 34 gramas de cola transparente e em 

gel. composição: resina sintética, água e preservantes. cola aproriada para 

colagem de papéis, tecido, fotos, cartões, etc. tubo contendo dois bicos 

aplicadores, sendo um bico aplicador para colagens de detalhes e outro para 

colagem de áreas maiores. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. Apontador com depósito - apontador com tampa, confeccionado em 

resina termoplástica e lâmina de aço carbono. Apontador contendo 03 furos 

para apontar diferentes tipos de lápis, sendo 1 furo com no mínimo 8 mm de 

diâmetro, 1 furo com no mínimo 11 mm de diâmetro e 1 furo com no mínimo 16 mm 

de diâmetro. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente 

com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. produto 

personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. 

borracha branca – borracha com tamanho aproximado de 43mm x 23mm e espessura 

aproximada de 12mm. contendo capa plástica protetora. produto certificado pelo 

inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro 

com a data de validade vigente. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

lápis grafite reciclado – lápis com corpo redondo e produzido com papel 

reciclado. comprimento mínimo de 173 mm e diâmetro mínimo de 6 mm. produto 
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certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente e ficha técnica que 

comprove a composição do lápis. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive 

na amostra. 

caneta esferográfica azul – caneta com corpo produzido em resina termoplástica 

transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a ponta deverá ser 

em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

meu primeiro dicionário ilustrado da lingua portuguesa - contendo 

aproximadamente 296 páginas coloridas, sendo seu miolo produzido em papel 

branco offset 75 g/m². tamanho aproximado de 12 x 17 cm, cotendo últimas 

atualizações, apêndice, dias da semana, meses do ano, estações do ano e 

números. os verbetes deverão estar organizados em ordem alfabética, com 

separação silábica e classificação gramatical. deverá conter verbetes para as 

letras k, w e y. os verbetes deverão ser ricamente ilustrados para permitir 

sua fácil compreensão e suas aplicações. o conteúdo deve estimular nas 

crianças o gosto pela consulta ao dicionário. editora rideel - isbn 

9788533917569. desenvolvido para estudantes dos primeiros anos. 

avental – indicado para trabalhos com tintas e para uso infantil. produzido em 

pvc cristal 0,15, com tamanho mínimo de 33 cm de largura e 48 cm altura. 

acabamento costurado em viés de 1 vira, de alta qualidade, nas medidas de 11 

mm de lagura e 

160 cm de comprimento em toda sua extensão. produto personalizado com uma cor 

de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

garrafinha para água – garrafinha tipo squeeze com capacidade para 550 ml. 

produzido em plástico translúcido, com tampa cor leitosa e com alça fixa no 

bico. bico em formato cônico. medindo no mínimo 19,5cm (altura) x 6,5cm 

(fundo). deve conter compartimento interno para comportar gelo ou fazer agua 

saborizada. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo escolar duplo - estojo com modelagem tijolinho produzido em tecido 

poliéster plastificado na cor a ser definida pela administração. composição: 

tecido 100% poliester plastificado com gramatura mínima de 365 g/m². deverá 

possuir dois compartimentos do mesmo tamanho e fechamento com 2 zipers na cor 

a ser definida pela administração. o estojo deverá medir no mínimo 70x65x200 

mm. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização 

de etiquetas, inclusive na amostra. 

box para montagem do kit - caixa de papelão produzida em papelão reciclado 

microondulado onda simples, gramatura de 390 gramas. resistente e com as 

medidas apropriadas para o devido acondicionamento do kit. contendo alça 

plástica de alta resistência, produzida em polietileno de baixa densidade 

(pebd), com medidas de no mínimo 15,5 x 2 cm. produto personalizado com uma 

cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 
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KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° E 5° ANO) 

caderno de desenho (capa dura) - caderno de desenho medindo 27,5x20 cm, 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 120 g/m². capa 

personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação bopp 

brilho na parte externa, envolto em papelão 1,2 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame revestido em nylon. o caderno 

deverá possuir certificação ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a 

personalização será de acordo com a arte a ser definida com a secretaria de 

educação, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a 

arte, criação e amostra serão por conta do fornecedor. 

caderno brochura 1/4 (capa dura) - caderno escolar medindo 14x20 cm (fechado), 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 56 g/m² e 

impresso com linhas na cor azul. capa personalizada e impressa em papel couchê 

brilho 120 g/m², com laminação bopp brilho na parte externa, envolto em 

papelão 1,2 mm e com guardas em papel offset 120 g/m². acabamento dobrado, 

costurado e miolo colado a capa. o caderno deverá possuir certificação 

ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo 

com a arte a ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 

lápis de cor – caixa contendo 24 lápis com cores diferentes e 01 apontador. 

lápis com formato triangular e com espessura do grafite de no mínimo 4 mm. 

composição: pigmentos, ceras, aglutinantes, ceras inertes, grafite, madeira 

reflorestada e material cerâmico. o produto deverá conter certificação 

ambiental (fsc, cerflor, ou similar), que deverá constar na embalagem do 

produto. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

giz de cera - gizão de cera (big), no formato triangular com 12 cores, com 

peso mínimo de 95 gramas. medindo no mínimo 10 mm de diâmetro e 105 mm de 

comprimento. composto a base de ceras, cargas, minerais inertes e pigmentos. 

produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

régua escolar - régua de silicone flexível com 30 cm. a régua deve possuir no 

mínimo escala com 30 centímetros. medindo no mínimo 35 mm de largura e 315 mm 

de comprimento. deverá 

possuir   excelente   flexibilidade.   produto   certificado   pelo inmetro. 

deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data 

de validade vigente.  

pincel escolar - número 12 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

pincel escolar - número 18 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

tesoura escolar (acessibilidade) – tesoura escolar acessibilidade para 

canhotos e destros, com design ergonômico de apenas um círculo. sistema vai e 

vem para recorte com mais agilidade e facilidade. cabo com trava de segurança 

o que permite economia de espaço no estojo e maior segurança. lâminas medindo 

aproximadamente 70 mm, produzidas em aço inox e com pontas arredondadas. cabo 
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em resina termoplástica. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

cola em gel - frasco contendo no mínimo 34 gramas de cola transparente e em 

gel. composição: resina sintética, água e preservantes. cola aproriada para 

colagem de papéis, tecido, fotos, cartões, etc. tubo contendo dois bicos 

aplicadores, sendo um bico aplicador para colagens de detalhes e outro para 

colagem de áreas maiores. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. Apontador com depósito - apontador  com tampa, confeccionado em 

resina termoplástica e lâmina de aço carbono. Apontador contendo 03 furos 

para apontar diferentes tipos de lápis, sendo 1 furo com no mínimo 8 mm de 

diâmetro, 1 furo com no mínimo 11 mm de diâmetro e 1 furo com no mínimo 16 mm 

de diâmetro. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente 

com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. produto 

personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. 

borracha branca – borracha com tamanho aproximado de 43mm x 23mm e espessura 

aproximada de 12mm. contendo capa plástica protetora. produto certificado pelo 

inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro 

com a data de validade vigente. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

lápis grafite reciclado – lápis com corpo redondo e produzido com papel 

reciclado. comprimento mínimo de 173 mm e diâmetro mínimo de 6 mm. produto 

certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente e ficha técnica que 

comprove a composição do lápis. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive 

na amostra. 

caneta esferográfica azul – caneta com corpo produzido em resina termoplástica 

transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a ponta deverá ser 

em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

caneta esferográfica preta – caneta com corpo produzido em resina 

termoplástica transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a 

ponta deverá ser em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá 

apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de 

validade vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada 

a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

dicionário 2 em 1 (inglês e português) - dicionário português com significado 

em português e dicionário inglês com a tradução em português e português com a 

tradução em inglês. com divisão silábica, classe gramatical e significado ou 

tradução. contendo no mínimo 756 páginas impressas em papel offset 63 g/m². 

tamanho minimo de 13,3 x 10 cm. últimas atualizações conforme nova ortografia, 

com pronomes de tratamento, abreviaturas comuns, dicas do autor, iniciais das 

palavras em letra maiúscula, nomes na forma coletiva, conjunção dos verbos, 

verbos regulares, verbos irregulares da língua portuguesa. na lingua 

portuguesa deverá possuir mais de 230.000 palavras e mais de 20.000 verbetes e 

na língua inglesa deverá possuir mais de 145.000 palavras e mais de 20.000 

verbetes. 
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garrafinha para água – garrafinha tipo squeeze com capacidade para 550 ml. 

produzido em plástico translúcido, com tampa cor leitosa e com alça fixa no 

bico. bico em formato cônico. medindo no mínimo 19,5cm (altura) x 6,5cm 

(fundo). deve conter compartimento interno para comportar gelo ou fazer agua 

saborizada. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo escolar duplo - estojo com modelagem tijolinho produzido em tecido 

poliéster plastificado na cor a ser definida pela administração. composição: 

tecido 100% poliester plastificado com gramatura mínima de 365 g/m². deverá 

possuir dois compartimentos do mesmo tamanho e fechamento com 2 zipers na cor 

a ser definida pela administração. o estojo deverá medir no mínimo 70x65x200 

mm. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização 

de etiquetas, inclusive na amostra. 

box para montagem do kit - caixa de papelão produzida em papelão reciclado 

microondulado onda simples, gramatura de 390 gramas. resistente e com as 

medidas apropriadas para o devido acondicionamento do kit. contendo alça 

plástica de alta resistência, produzida em polietileno de baixa densidade 

(pebd), com medidas de no mínimo 15,5 x 2 cm. produto personalizado com uma 

cor de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. a arte, criação 

e amostra serão por conta do fornecedor. 

 

KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS 

 

caderno de desenho (capa dura) - caderno de desenho medindo 27,5x20 cm, 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 120 g/m². capa 

personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação bopp 

brilho na parte externa, envolto em papelão 1,2 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame revestido em nylon. o caderno 

deverá possuir certificação ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a 

personalização será de acordo com a arte a ser definida com a secretaria de 

educação, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a 

arte, criação e amostra serão por conta do fornecedor. 

caderno brochura 1/4 (capa dura) - caderno escolar medindo 14x20 cm (fechado), 

contendo 48 folhas de miolo em papel com gramatura mínima de 56 g/m² e 

impresso com linhas na cor azul. capa personalizada e impressa em papel couchê 

brilho 120 g/m², com laminação bopp brilho na parte externa, envolto em 

papelão 1,2 mm e com guardas em papel offset 120 g/m². acabamento dobrado, 

costurado e miolo colado a capa. o caderno deverá possuir certificação 

ambiental "fsc" comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo 

com a arte a ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 

caderno universitário com 10 matérias (capa dura) - caderno universitário 

medindo 20x27,5 cm (fechado), miolo contendo 200 folhas úteis (sem contar as 

divisórias) em papel com gramatura mínima de 56 g/m² e impresso com linhas na 

cor azul. capa personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com 

laminação bopp brilho na parte externa, envolto em papelão 1,3 mm e com 

guardas em papel offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame revestido em 

nylon. caderno contendo envelope plástico mais 01 lâmina em papel cartão 

medindo no mínimo 19 x 27 cm e contendo no mínimo 15 blocos de post-it em 

cores diversas em tons neon, sendo que cada bloco de post-it deverá possuir no 

mínimo 18 folhas. o caderno deverá possuir certificação ambiental "fsc" 
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comprovado na capa do caderno. a personalização será de acordo com a arte a 

ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão por conta do 

fornecedor. 

lápis de cor – caixa contendo 24 lápis com cores diferentes e 01 apontador. 

lápis com formato triangular e com espessura do grafite de no mínimo 4 mm. 

composição: pigmentos, ceras, aglutinantes, ceras inertes, grafite, madeira 

reflorestada e material cerâmico. o produto deverá conter certificação 

ambiental (fsc, cerflor, ou similar), que deverá constar na embalagem do 

produto. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

estojo de canetinhas - caixa de papel resistente contendo 12 canetinhas em 

cores diferentes. canetinhas com ponta de fibra no modelo indestrutível tipo 

vai e vem. tinta lavável. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

régua escolar - régua de silicone flexível com 30 cm. a régua deve possuir no 

mínimo escala com 30 centímetros. medindo no mínimo 35 mm de largura e 315 mm 

de comprimento. deverá possuir excelente flexibilidade. produto certificado 

pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do 

inmetro com a data de validade vigente. 

pincel escolar - número 12 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

pincel escolar - número 18 com cabo de madeira longo amarelo. pincel medindo 

no mínimo 24 cm de comprimento, com cerdas brancas em formato chato. ideal 

para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas 

em geral. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

tesoura escolar (acessibilidade) – tesoura escolar acessibilidade para 

canhotos e destros, com design ergonômico de apenas um círculo. sistema vai e 

vem para recorte com mais agilidade e facilidade. cabo com trava de segurança 

o que permite economia de espaço no estojo e maior segurança. lâminas medindo 

aproximadamente 70 mm, produzidas em aço inox e com pontas arredondadas. cabo 

em resina termoplástica. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

cola em gel - frasco contendo no mínimo 34 gramas de cola transparente e em 

gel. composição: resina sintética, água e preservantes. cola aproriada para 

colagem de papéis, tecido, fotos, cartões, etc. tubo contendo dois bicos 

aplicadores, sendo um bico aplicador para colagens de detalhes e outro para 

colagem de áreas maiores. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

apontador com depósito - apontador com tampa, confeccionado em resina 

termoplástica e lâmina de aço carbono. apontador contendo 03 furos para 

apontar diferentes tipos de lápis, sendo 1 furo com no mínimo 8 mm de 

diâmetro, 1 furo com no mínimo 11 mm de diâmetro e 1 furo com no mínimo 16 mm 

de diâmetro. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente 

com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. produto 
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personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. 

borracha branca – borracha com tamanho aproximado de 43mm x 23mm e espessura 

aproximada de 12mm. contendo capa plástica protetora. produto certificado pelo 

inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro 

com a data de validade vigente. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

lápis grafite reciclado – lápis com corpo redondo e produzido com papel 

reciclado. comprimento mínimo de 173 mm e diâmetro mínimo de 6 mm. produto 

certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente e ficha técnica que 

comprove a composição do lápis. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

caneta esferográfica azul – caneta com corpo produzido em resina termoplástica 

transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a ponta deverá ser 

em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

caneta esferográfica preta – caneta com corpo produzido em resina 

termoplástica transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a 

ponta deverá ser em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá 

apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de 

validade vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada 

a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo de canetas coloridas – estojo de canetas esferográficas, com ponta 

média de 1,0 mm, contendo no mínimo 05 canetas com cores distintas e 

vibrantes. canetas produzidas em resina termoplástica, tinta à base de 

corantes orgânicos e solventes, ponta metálica e com esfera te tungstênio de 

1,0 mm. cada caneta deverá possuir corpo sextavado e na mesma cor da sua 

escrita. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

compasso - encartelado contendo um compasso e refil de grafite. compasso com 

hastes metálicas que permitem regular a distância entre as pontas. produto 

certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

esquadro 45° - produzido em material reciclado pet, com tamanho mínimo de 21 x 

14,5 cm, com espessura mínima de 2 mm. material com graduação de esquadro 45° 

x 90° x 45° e com medidas de 0 a 14 cm. com acabamento de corte em declive, 

com 

rebaixo aproximado de 0,5 mm. produto personalizado com uma cor de impressão, 

sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

esquadro 60° - produzido em material reciclado pet, com tamanho mínimo de 22,5 

x 11,5 cm, com espessura mínima de 2 mm. material com graduação de esquadro 

90° x 60° x 30° e com medidas de 0 a 17,5 cm. com acabamento de corte em 

declive, com rebaixo aproximado de 0,5 mm. produto personalizado com uma cor 

de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

transferidor 180° - produzido em material reciclado pet, com tamanho mínimo de 

12 x 7 cm, com espessura mínima de 2 mm. material com graduação de graus e 

centímetros. com acabamento de corte em declive, com rebaixo aproximado de 0,5 

mm. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização 

de etiquetas, inclusive na amostra.  
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tabela periódica dos elementos - tabela completa para estudos e simplificada 

para provas. material contendo tabela para cátions, tabela de solubilidade, 

subníveis energéticos, natureza das radiações, variações das propriedades, 

classificações dos elementos, fila de reatividade dos metais, elementos 

radioativos e principais alótropos. tamanho mínimo de 20 x 43 cm, 

plastificada. com registo na biblioteca nacional.  

dicionário 2 em 1 (inglês e português) - dicionário português com significado 

em português e dicionário inglês com a tradução em português e português com a 

tradução em inglês. com divisão silábica, classe gramatical e significado ou 

tradução. contendo no mínimo 756 páginas impressas em papel offset 63 g/m². 

tamanho minimo de 13,3 x 10 cm. últimas atualizações conforme nova ortografia, 

com pronomes de tratamento, abreviaturas comuns, dicas do autor, iniciais das 

palavras em letra maiúscula, nomes na forma coletiva, conjunção dos verbos, 

verbos regulares, verbos irregulares da língua portuguesa. na lingua 

portuguesa deverá possuir mais de 230.000 palavras e mais de 20.000 verbetes e 

na língua inglesa deverá possuir mais de 145.000 palavras e mais de 20.000 

verbetes. 

garrafinha para água – garrafinha tipo squeeze com capacidade para 550 ml. 

produzido em plástico translúcido, com tampa cor leitosa e com alça fixa no 

bico. bico em formato cônico. medindo no mínimo 19,5cm (altura) x 6,5cm 

(fundo). deve conter compartimento interno para comportar gelo ou fazer agua 

saborizada. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo escolar duplo - estojo com modelagem tijolinho produzido em tecido 

poliéster plastificado na cor a ser definida pela administração. composição: 

tecido 100% poliester plastificado com gramatura mínima de 365 g/m². deverá 

possuir dois compartimentos do mesmo tamanho e fechamento com 2 zipers na cor 

a ser definida pela administração. o estojo deverá medir no mínimo 70x65x200 

mm. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização 

de etiquetas, inclusive na amostra. 

box para montagem do kit - caixa de papelão produzida em papelão reciclado 

microondulado onda simples, gramatura de 390 gramas. resistente e com as 

medidas apropriadas para o devido acondicionamento do kit. contendo alça 

plástica de alta resistência, produzida em polietileno de baixa densidade 

(pebd),   com   medidas   de   no   mínimo   15,5   x   2   cm.   produto 

personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão por conta do 

fornecedor. 

 

KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES 

 

agenda escolar fundamental – agenda medindo 15x21 cm (fechada), miolo com 

total de 98 folhas (196 páginas), sendo 16 páginas iniciais e demais páginas 

datadas. miolo produzido em 1x1 cor, em papel com gramatura mínima de 63 g/m². 

capa personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação 

bopp brilho na parte externa, envolto em papelão 1,3 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². deverá conter, no início da agenda, 01 envelope plástico e 01 

lâmina em papel cartão medindo no mínimo 10 x 20 cm e contendo no mínimo 07 

blocos de post-it em cores diversas em tons neon, sendo que cada bloco de 

post-it deverá possuir no mínimo 25 folhas. acabamento da agenda com espiral 

de arame revestido em nylon. toda a diagramação e correção ortográfica da 

agenda será por conta da empresa fornecedora. a personalização será de acordo 

com a arte a ser definida com a secretaria de educação, sendo vedada a 
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utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 

caderno do professor (capa dura) - caderno universitário medindo 20x27,5 cm 

(fechado), miolo contendo 200 folhas úteis (sem contar as divisórias) em papel 

com gramatura mínima de 56 g/m² e impresso com linhas na cor azul. capa 

personalizada e impressa em papel couchê brilho 120 g/m², com laminação bopp 

brilho na parte externa, envolto em papelão 1,3 mm e com guardas em papel 

offset 120 g/m². acabamento com espiral de arame revestido em nylon. caderno 

contendo envelope plástico mais 01 lâmina em papel cartão medindo no mínimo 19 

x 

27 cm e contendo no mínimo 15 blocos de post-it em cores diversas em tons 

neon, sendo que cada bloco de post-it deverá possuir no mínimo 18 folhas. o 

caderno deverá possuir certificação ambiental "fsc" comprovado na capa do 

caderno. a personalização será de acordo com a arte a ser definida com a 

secretaria de educação, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra. a arte, criação e amostra serão por conta do fornecedor. 

lápis de cor – caixa contendo 24 lápis com cores diferentes e 01 apontador. 

lápis com formato triangular e com espessura do grafite de no mínimo 4 mm. 

composição: pigmentos, ceras, aglutinantes, ceras inertes, grafite, madeira 

reflorestada e material cerâmico. o produto deverá conter certificação 

ambiental (fsc, cerflor, ou similar), que deverá constar na embalagem do 

produto. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

estojo de canetinhas - caixa de papel resistente contendo 12 canetinhas em 

cores diferentes. canetinhas com ponta de fibra no modelo indestrutível tipo 

vai e vem. tinta lavável. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. 

régua escolar - régua de silicone flexível com 30 cm. a régua deve possuir no 

mínimo escala com 30 centímetros. medindo no mínimo 35 mm de largura e 315 mm 

de comprimento. deverá possuir excelente flexibilidade. produto certificado 

pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do 

inmetro com a data de validade vigente. 

cola em gel - frasco contendo no mínimo 34 gramas de cola transparente e em 

gel. composição: resina sintética, água e preservantes. cola aproriada para 

colagem de papéis, tecido, fotos, cartões, etc. tubo contendo dois bicos 

aplicadores, sendo um bico aplicador para colagens de detalhes e outro para 

colagem de áreas maiores. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. Apontador com depósito - apontador com tampa, confeccionado em 

resina termoplástica e lâmina de aço carbono. Apontador contendo 03 furos

 para apontar diferentes tipos de lápis, sendo 1 furo com no mínimo 8 mm 

de diâmetro, 1 furo com no mínimo 11 mm de diâmetro e 1 furo com no mínimo 16 

mm de diâmetro. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

borracha branca – borracha com tamanho aproximado de 43mm x 23mm e espessura 

aproximada de 12mm. contendo capa plástica protetora. produto certificado pelo 

inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro 

com a data de validade vigente. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 
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lápis duo – lápis produzido em madeira, com formato triangular, medindo no 

mínimo 17 cm de comprimento. o lápis deverá possuir duas pontas, sendo uma 

ponta com grafite normal para escrita e na outra ponta grafite na cor amarelo 

neon, que possibilite destacar textos. certificado pelo inmetro. deverá 

apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de 

validade vigente e ficha técnica que comprove a composição do lápis. produto 

personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de 

etiquetas, inclusive na amostra. 

lápis grafite reciclado – lápis com corpo redondo e produzido com papel 

reciclado. comprimento mínimo de 173 mm e diâmetro mínimo de 6 mm. produto 

certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente e ficha técnica que 

comprove a composição do lápis. produto personalizado com uma cor de 

impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

caneta esferográfica azul – caneta com corpo produzido em resina termoplástica 

transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a ponta deverá ser 

em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, 

juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de validade 

vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

caneta esferográfica preta – caneta com corpo produzido em resina 

termoplástica transparente, com furo de respiro e com formato sextavado. a 

ponta deverá ser em formato agulha. produto certificado pelo inmetro. deverá 

apresentar, juntamente com a amostra, certificado do inmetro com a data de 

validade vigente. produto personalizado com uma cor de impressão, sendo vedada 

a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

estojo de canetas coloridas – estojo de canetas esferográficas, com ponta 

média de 1,0 mm, contendo no mínimo 05 canetas com cores distintas e 

vibrantes. canetas produzidas em resina termoplástica, tinta à base de 

corantes orgânicos e solventes, ponta metálica e com esfera te tungstênio de 

1,0 mm. cada caneta deverá possuir corpo sextavado e na mesma cor da sua 

escrita. produto certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a 

amostra, certificado do inmetro com a data de validade vigente. 

marca texto apagável (marca / desmarca texto) - caneta marca texto de um lado 

e caneta desmarca texto em outro. comprimento mínimo de 150 mm. produto 

certificado pelo inmetro. deverá apresentar, juntamente com a amostra, 

certificado do inmetro com a data de validade vigente. produto personalizado 

com uma cor de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na 

amostra.  

estojo de marcadores para quadro branco – estojo contendo 06 marcadores para 

quadro branco sendo 01 na cor azul, 01 na cor preta, 01 na cor verde, 01 na 

cor vermelha, 01 na cor violeta e 01 na cor laranja. marcadores produzidos em 

resina termoplástica, com ponta de fibra substituível, redonda de no mínimo 03 

mm. marcadores com recarga substituível de no mínimo 5,5 ml. o marcador deverá 

exibir no seu corpo a instrução de como fazer a recarga. dimenões mínimas de 

cada marcador: 130 mm de comprimento e 21 mm largura. 

estojo de canetas para retroprojetor - estojo contendo 06 canetas permanentes 

para retroprojetor em cores diferentes. estojo escolar duplo - estojo com 

modelagem tijolinho produzido em tecido poliéster plastificado na cor a ser 

definida pela administração. composição: tecido 100% poliester plastificado 

com gramatura mínima de 365 g/m². deverá possuir dois compartimentos do mesmo 

tamanho e fechamento com 2 zipers na cor a ser definida pela administração. o 
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estojo deverá medir no mínimo 70x65x200 mm. produto personalizado com uma cor 

de impressão, sendo vedada a utilização de etiquetas, inclusive na amostra. 

box para montagem do kit - caixa de papelão produzida em papelão reciclado 

microondulado onda simples, gramatura de 390 gramas. resistente e com as 

medidas apropriadas para o devido acondicionamento do kit. contendo alça 

plástica de alta resistência, produzida em polietileno de baixa densidade 

(pebd), com medidas de no mínimo 15,5 x 2 cm. produto personalizado com uma 

cor de impressão, sendo vedada a 

utilização de etiquetas, inclusive na amostra. a arte, criação e amostra serão 

por conta do fornecedor. 

 

VII - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  

7.1 A fim de garantir maior celeridade, economicidade e transparência ao 

certame, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá, no 

prazo de até 05 (dias) úteis, apresentar as amostras acompanhadas dos 

respectivos laudos técnicos, quando exigidos.  

7.2 As amostras ficarão sob a guarda da equipe de avaliação para comparação 

após a entrega dos materiais. As amostras não serão computadas no montante dos 

eventuais pedidos efetuados. Contudo, a aprovação da amostra não impede que a 

contratante rejeite total ou parcialmente o produto que não for confeccionado 

e entregue de acordo com as especificações constantes no edital, ficando a 

cargo da licitante vencedora todas as despesas resultantes.  

7.3 A análise das amostras é requisito de aceitabilidade do objeto proposto, 

servindo para verificação de conformidade da proposta nos termos do inciso 

VII, do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02. Caso haja incompatibilidade ou 

descumprimentos nas amostras apresentadas com as especificações solicitadas no 

edital após análise pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 

importará na desclassificação da licitante e convocação da próxima 

classificada para negociação.  

7.4 As amostras deverão ser exatamente iguais, conter a mesma qualidade do 

produto que será entregue pela licitante vencedora, caso seja encaminhada para 

análise, produto com qualidade superior a solicitada em edital, fica a 

Licitante Vencedora, obrigada a entregar a de melhor qualidade.  

7.5 Se no ato da entrega dos materiais, a comissão de Análise das Amostras 

designada pela Secretaria Municipal de Educação suspeitar da qualidade dos 

materiais, o material entregue ou parte dele será submetido a nova análise, 

sendo esse custo suportado pela licitante vencedora.  

7.6 A Secretaria Municipal de Educação se reserva no direito de inspecionar o 

objeto, podendo recusá-lo ou solicitar substituição 

 

VIII - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

8.1 Todos os produtos que integram os kits escolares devem ser garantidos por 

um ano contra defeitos de fabricação. 

8.2 Cada kit escolar deverá ser acondicionado em caixa de papelão no tamanho 

apropriado, confeccionada em papelão duplex, capa semi kraft. Na face superior 

da caixa deverá ser impresso em uma cor o ensino a que se refere (Berçário e 

maternal; Pré-Escolar; Anos iniciais 1º ao 3º ano; Anos Iniciais 4º e 5º ano; 

Anos Finais; Professores) e conter o termo “Venda Proibida – Distribuição 

Gratuita”.  

 arranjo dos componentes do kit escolar deve ser feito de forma a não 

permitir que qualquer de seus produtos se quebre, amasse ou perfure a 

embalagem no transporte, armazenamento ou manuseio. Se necessário, as partes 
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protuberantes ou pontiagudas devem ser protegidas com estruturas feitas de 

papelão ondulado ou papéis de gramatura alta, desde que estes não contenham 

áreas impressas. 

8.3 Os kits devem ser acondicionados em caixas de transporte (com no máximo 6 

kits cada) devidamente identificadas do lado externo com as seguintes 

informações: 

 

 KIT ESCOLAR 2022 – “Especificar o ensino a que se refere (Berçário e 
maternal; Pré-Escolar; Anos iniciais 1º ao 3º ano; Anos Iniciais 4º e 5º 

ano; Anos Finais; Professores)” 

 Nome e CNPJ do fornecedor 

 Quantidade de kits por caixa 

 Recomendações de armazenamento e empilhamento 

 Conter o termo: Venda Proibida – Distribuição Gratuita 

 Logo da Prefeitura Municipal de Rio das Antas/SC. 
 

IX - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

9.1 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes Endereço: R. do Comércio, 947 - Centro, Rio das Antas - SC, 

89550-000. 

9.2 O recebimento se dará da seguinte forma:  

a) PROVISORIAMENTE: No momento da entrega a Secretaria Municipal efetuará o 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, para efeitos de posterior verificação da conformidade 

do objeto e consequente juízo de aceitação, nos termos do art. 73, inciso II, 

alínea “a”, da Lei 8.666/93;   

b) DEFINITIVAMENTE: A Secretaria Municipal emitirá o RECEBIMENTO DEFINITIVO 

num prazo máximo de 10 dias, prorrogáveis por mais 05 dias, contados da data 

do recebimento provisório, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “b”, da 

Lei 8.666/93.  

§1° O recebimento do objeto pela Secretaria Municipal será sempre considerado 

PROVISÓRIO, mesmo que o seu agente emita recibo ou aceite a Nota Fiscal, sendo 

considerado DEFINITIVO o recebimento tão somente após a emissão do regular 

Recebimento Definitivo.   

§2° Expirado o prazo previsto na alínea “b)”, sem manifestação do CONTRATANTE, 

reputar-se-á realizado o Recebimento Definitivo (tacitamente).  

§3° Caso o objeto seja rejeitado pela Secretaria Municipal, a CONTRATADA terá 

o prazo de 72 (setenta e duas) horas para substituir o mesmo, sob pena de 

incorrer em inexecução contratual.  

§4° Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte do objeto ao 

local indicado para a sua entrega.   

§5° A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento 

definitivo do objeto.    

 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a 

CONTRATANTE deverá: 

10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

10.3 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR886BR886&sxsrf=AOaemvJtCKlBw4aH5rRe6_xkp3_4c9upFg:1634737138512&q=secretaria+de+educa%C3%A7%C3%A3o+rio+das+antas+endere%C3%A7o&ludocid=17402817823366153701&sa=X&ved=2ahUKEwi6jMSzjtnzAhWzpZUCHf7mAuMQ6BN6BAhEEAI
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inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.4 Executar os serviços obedecendo às instruções da Fiscalização do 

Contrato, que deverão ser imediatamente acatadas. No caso de apontamento de 

falhas, a Contratada deverá tomar as providências necessárias à correção.  

10.5 Providenciar, junto às autoridades competentes, a obtenção de licença, 
autorização de funcionamento e alvará da atividade a que se propõe, se for o 

caso, bem como qualquer documento necessário ao lícito desempenho das 

atividades objeto do Contrato;  

10.6 Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer perdas e danos 
que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

10.7 Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de habilitação 
exigidas para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que 

exigido os comprovantes de regularidade fiscal;  

10.8 Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
respectiva intimação, após a devida comprovação, garantida previamente ampla 

defesa e contraditório, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que 

tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados; 

10.9 Ficará sob a responsabilidade da empresa Contratada a emissão da Nota 
Fiscal, preenchida corretamente, destacando na mesma a retenção do ISS e a 

retenção para a “PREVIDÊNCIA SOCIAL” quando houver, e demais exigências da 

Legislação em vigor.  

10.10 A CONTRATADA terá como responsabilidade o recolhimento de todos os 

encargos instituídos por lei referente ao serviço executado e outras despesas 

tais como: pagamento aos empregados ou outro pessoal utilizado no serviço, 

encargos sociais e previdenciários completos de acordo com a Lei em Vigor, 

seguro de acidentes pessoais, Impostos Federais, Estaduais e outros.  

10.11 A CONTRATADA deverá observar todos os requisitos mínimos exigidos no 

objeto; 
 

XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 

11.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a 

CONTRATANTE deverá: 

a) Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados;  

b) Solicitar à contratada, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência, a 

disponibilização do serviço mediante Ordem de Serviço  

c) Fornecer informações e todos os elementos necessários à execução dos 

serviços constantes do objeto deste Termo de Referência;  

d) Designar servidor competente para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, atestar as notas fiscais/faturas, e documentar as ocorrências 

havidas;  

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; e  

f) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

g) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

h) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

Incumbe ao Fiscal do Contrato:  
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a) Solicitar à CONTRATADA e seu preposto, todas as providências necessárias à 

boa prestação dos serviços;  

b) Emitir pareceres nos atos da Contratante relativos à execução do Contrato, 

em especial na aplicação de sanções, alterações e desempenhando outras 

atribuições necessárias ao bom exercício de suas funções;  

c) Fiscalizar a prestação dos serviços.  

d) Atestar as notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA e enviá-las 

ao Setor Financeiro da Unidade Contratante, para pagamento, quando for o caso. 
 

XII - VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 O valor TOTAL ESTIMATIVO do processo será de R$ 448.284,30 (quatrocentos 
e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). 

12.2 O pagamento será efetuado em até 15 (dias) dias após a entrega dos 

produtos e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da 

Administração, à base dos preços unitários apresentados na proposta, mediante 

emissão e apresentação da Nota Fiscal e do arquivo XML, onde deverá constar o 

da Autorização de Fornecimento, após aceitação e mediante a apresentação da 

Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos: 

 Atestado de recebimento emitido pela Secretaria Competente;  

 Comprovante de regularidade previdenciária, Guia de Recolhimento – GPS. 

 Certificado de Regularidade do FGTS da empresa. 

12.3 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores 

unitários e totais discriminados na Autorização de Fornecimento.  

12.4 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Rio das Antas 
com indicação do CNPJ específico, nº 83.074.294/0001-23. 

12.5 De acordo com o §6º, I, do Art. 23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS 
Catarinense, ficam os licitantes vencedores obrigados a emitir nota fiscal 

eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais impressas 

modelos 1 e 1-A, quando for o caso. 

12.6 As notas fiscais deverão ser enviadas para os e-mails: 
12.7 Sec. Educação: compras.educ@riodasantas.sc.gov.br 

sec.educacao@riodasantas.sc.gov.br  

12.8 Os arquivos XML deverão ser enviados no e-mail: nfe@riodasantas.sc.gov.br  
12.9 Após a apresentação da proposta, não haverá reajuste de preço. 
 

XIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL/ANULAÇÃO DE EMPENHO 

13.1 Regerá esta cláusula no que couber o estabelecido pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, Artigos 77 a 80, acordos e regulamentos específicos, 

na eventualidade da inexecução total ou parcial do objeto contratado, e mais; 

13.2 No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude de execução do presente 

contrato. 

13.3 Quando ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA em dar execução ao 
contrato ou para prosseguir na sua execução. 

13.4 Se a CONTRATADA transferir o presente contrato, ou a sua execução no todo 
ou em parte, sem a prévia autorização do CONTRATANTE. 

13.5 Em caso de rescisão contratual o CONTRATANTE ou a CONTRATADA  terá que 
informar a outra parte, por escrito, com uma antecedência mínima de 30 

(Trinta) dias. Restringindo – se ao pagamento dos serviços prestados até a 

data da rescisão. 

 

 

 

 

mailto:compras.educ@riodasantas.sc.gov.br
mailto:sec.educacao@riodasantas.sc.gov.br
mailto:nfe@riodasantas.sc.gov.br


 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 
Pág 39 / 50 

 

CNPJ:  

Endereço: RUA Do Comércio - 780  CEP:  89.550-000 

Telefone: (49) 3564-0125 Cidade: Rio das Antas 

 

 

 

 
XIV - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

14.1 O setor financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a 
qualquer momento, todas as certidões negativas e trabalhistas que comprovem a 

regularidade fiscal da contratada. 
 

XV - DO REAJUSTE E VIGÊNCIA 

15.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da 
Ata de Registro de Preço.  

15.2 Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao 

restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações 

previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 64 da Lei 

nº8.666, de 1993. 

15.3 O Período de vigência da ATA de registro de preços será de 06 meses. 
 

XVI - PENALIDADES E MULTAS 

16.1 Ficam estabelecidas as seguintes penalidades, na eventual inadimplência 
total ou parcial; 

16.2 Advertência; 
16.3 MULTA de 10% sobre o valor total do contrato, quando QUALQUER DAS PARTES 
manifestar interesse em rescindir o presente instrumento sem findar o prazo de 

vigência do mesmo, salvo motivos de força maior, devidamente justificadas por 

escrito e aceito pela OUTRA PARTE. 

16.4 Outras penalidades estabelecidas na Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 
8.883/94 em seus Artigos 86 e 87. 
 

XVII - VALORES REFERÊNCIAIS DE MERCADO 

17.1 De acordo com os preços praticados no mercado, conforme em anexo, parte 
integrante deste presente instrumento. 
 

XVIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1 Conforme Anexo VI – DADOS CONTÁBEIS 
 

XIX – DOCUMENTAÇÃO 

19.1 Consoante a Lei 8.666/93 como segue: habilitação jurídica; regularidade 
fiscal e trabalhista; e qualificação econômico-financeira.  

19.2 A licitante deverá apresentar atestado emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando o fornecimento em quantidades, 

características e prazos compatíveis com o objeto do presente Termo de 

Referência, previstos no art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93. 

19.3 Parecer técnico (aprovado ou reprovado) ao Pregoeiro para fins do 
encaminhamento do processo, relatório de entrega e análise das amostras 

emitido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 
 

XX - FORO 
 

20.1 Fica  eleito o foro da Comarca de Caçador  (SC), com renúncia expressa a 
qualquer  outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 

Rio das Antas (SC), 26 outubro de 2021 

Responsável pelo pedido                                                                            

Aprovo o presente instrumento 

  ________________________________     ____________________________ 

       Claudete Barcaro Lazaris            João Carlos Munaretto                                                                              

Sec. Mun. de Educação, Cultura e Esportes    Prefeito Municipal                                 
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ANEXO 02 DO EDITAL –  

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021   

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0018/2021 
 

 

Para habilitação no presente processo deverá ser encaminhado ao Pregoeiro, 

anexando junto ao sistema da BLL a seguinte documentação: 
 

A – Contrato social ou a última alteração contratual ou consolidado, dentro 

das normas legais, com objeto social compatível com o objeto licitado; 

B – Comprovante de Inscrição no cadastro nacional de pessoa Jurídica - CNPJ 

C - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e União, 

D - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

E – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 

licitante; 

F - Certidão Negativa do FGTS, comprovando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por Lei; 

G – Certidão Negativa de DEBITOS Trabalhistas; 

H - Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica expedida pelos sistema SAJ e 

EPROC. verificar a obs.04; 

 

I - Declaração (es), apresentando as seguintes informações: 

a) - Tomei conhecimento de todas as cláusulas e condições do presente 

Edital. 

b) - Entregarei o objeto licitado, em que apresentei proposta (se vencedor). 
c) - NÃO possuo fatos impeditivos para contratar com a Administração 

Pública. 

d) - Nenhum dos sócios administradores ocupam cargo político, nas três 

esferas de governo (Municipal, Estadual e Federal). 

e) - Declaração de que cumpre o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 1988 (não emprega menores de idade). 
 

 

A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa, 

preferencialmente de forma digital. As declarações poderão ser em uma única 

folha. 
 

 

OBS. 1: – A documentação de HABILITAÇÃO da letra “A” a “H” deverá ser anexada 

no sistema da BLL em suas respectivas “abas” a letra “I” o proponente deverá 

encaminhar via sistema BLL na “aba” (outros documentos), ou outra aba, 

mediante comunicação, onde o pregoeiro irá imprimir e anexar ao processo. 
 

 

OBS.2: Não será aceito declarações solicitadas por outros Municípios 

(restrinjam-se a nossa solicitação). 
 

 

OBS.3: A não apresentação dos documentos relacionados da letra “A a I” o 

proponente será inabilitado, salvo condições especiais estabelecidas em lei. A 

apresentação de declarações falsas ou enganosas serão consideradas crime, 

(constitui crime a falsificação de documento público (art. 297 do CP): Art. 

297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 

público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa).   
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OBS.4: A CERTIDÃO "FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL" deverá ser 

solicitadas tanto no sistema EPROC quando no SAJ. As duas certidões deverão 

ser apresentadas conjuntamente, com o título (CERTIDÃO "FALÊNCIA, CONCORDATA E 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL), caso contrário não terão validade. A certidão do 

sistema EPROC poderá ser acessada pelo site https://certeproc1g.tjsc.jus.br. 

Para Municípios que o Estado não utiliza a do sistema e-proc a mesma fica 

dispensada.  

 

Obs.5: No caso de apresentação de documentos e/ou certidões que não constarem 

prazo de validade, considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) dias a 

partir da data de emissão dos mesmos; 

 

Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 

original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos 

à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, pós licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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ANEXO 03 DO EDITAL  

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL DO LICITANTE 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO PARA INICIO DO PREÇÃO - BLL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021 

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 00018/2021 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 01 - BERÇÁRIO E 

MATERNAL 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO E MATERNAL KIT 250   

KIT ESCOLAR 01 – BERÇÁRIO E MATERNAL, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

03 CADERNOS DE PORTFÓLIO 

01 CAIXA DE MASSA DE MODELAR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

 01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL BROXINHA, 01 PINCEL N° 24 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 COPO TREINO 

01 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO 

01 KIT DENTAL 

01 AVENTAL 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

ITEM DESCRIÇÃO – LOTE 02 - PRÉ ESCOLAR UNID. QUANT. 
VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
KIT ESCOLAR 02 – PRÉ ESCOLAR 

 KIT 200   

KIT ESCOLAR 02 – PRÉ ESCOLAR, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

03 CADERNOS DE PORTFÓLIO 

02 CADERNOS BROCHURÃO 

01 CAIXA DE MASSA DE MODELAR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL BROXINHA 

01 PINCEL N° 24 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHA 

04 LÁPIS GRAFITE 

01 KIT DENTAL 

01 AVENTAL 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 
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ITEM 

DESCRIÇÃO – LOTE 03 - ANOS INICIAIS 

(1° AO 3° ANO) 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° 

AO 3° ANO) 

 

KIT 310   

KIT ESCOLAR 03 – ANOS INICIAIS (1° AO 3° ANO), CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

10 CADERNOS BROCHURA 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 ROLINHO DE PINTURA 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCEL N° 18 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 DICIONÁRIO ILUSTRADO 

01 AVENTAL 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR  

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO – LOTE 04 - ANOS INICIAIS 

(4° E 5° ANO) 
UNID. QUANT. 

VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° 

E 5° ANO) 
KIT 220   

KIT ESCOLAR 04 – ANOS INICIAIS (4° E 5° ANO), CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

10 CADERNOS BROCHURA 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE GIZ DE CERA 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCELN° 18 

01 TESOURA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 CANETA PRETA 
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ITEM DESCRIÇÃO – LOTE 05 - ANOS FINAIS UNID. QUANT. 
VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS KIT 410   

KIT ESCOLAR 05 – ANOS FINAIS, CONTENDO: 

01 CADERNO DE DESENHO 

01 CADERNO BROCHURA 

02 CADERNOS UNIVERSITÁRIO 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

01 PINCEL N° 12 

01 PINCEL   N°   18 

01 TESOURA   ESCOLAR 

02 TUBOS   DE   COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

06 LÁPIS GRAFITE 

03 CANETAS AZUL 

01 CANETA PRETA 

01 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS 

01 COMPASSO 

01 ESQUADRO 45° 

01 ESQUADRO 60° 

01 TRANSFERIDOR 180° 

01 TABELA PERIÓDICA 

01 DICIONÁRIO 

01 GARRAFINHA PARA ÁGUA 

01 ESTOJO ESCOLAR  

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

ITEM DESCRIÇÃO – LOTE 06 - PROFESSORES UNID. QUANT. 
VALORES MÉDIOS 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES KIT 110   

KIT ESCOLAR 06 – PROFESSORES, CONTENDO: 

01 AGENDA ESCOLAR 

01 CADERNO DO PROFESSOR 

01 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

01 CAIXA DE CANETINHAS 

01 RÉGUA ESCOLAR 

02 TUBOS DE COLA 

01 APONTADOR 

02 BORRACHAS 

03 LÁPIS DUO 

03 LÁPIS GRAFITE 

02 CANETAS AZUL 

02 CANETAS PRETA 

01 ESTOJO DE CANETAS COLORIDAS 

01 MARCA TEXTO APAGÁVEL 

01 ESTOJO DE MARCADOR QUADRO BRANCO 

01 ESTOJO DE CANETAS PARA RETROPROJETOR 

01 ESTOJO ESCOLAR 

01 BOX PARA MONTAGEM DO KIT. 

 

Nota: MARCA é obrigatório nas licitações, no entanto não tem como cotar por se 

tratar de vários itens no por kit, assim, poderá destacar como PRÓPRIA, no ato 

de entrega o produto deverá seguir as exigências mínimas apresentadas no termo 

de referência.  
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ALERTA: Em caso de descrição errônea ou em desacordo com o que existe no 

mercado, ou ainda, se o valor médio estiver fora do praticado. A empresa 

identificando alguma destas irregularidades, FAVOR NÃO COTAR O ITEM. 

 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente 

licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 0018/2021 acatando todas as condições 

consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  

     NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:  CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por lote.  

    

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento 

convocatório que rege a presente licitação. 

 

PRAZO DE GARANTIA: A garantia deverá ser da seguinte forma: O contratado será 

responsável por todas as fazes da execução do Objeto, assumindo para si toda e 

qualquer responsabilidade por má execução ou por má fé. 

 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 

outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

Conforme Termo de referência. 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 

DECISÃO. 

 

             Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Marca do produto:  
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Especificação do produto:  

Número do Item  

Preço unitário e total do Item 

Valor total da Proposta 

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

edital): 

Preço inicial para o item (em R$):  

Prazo de Garantia 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com 

as exigências do instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte (ME/EPP)]  

Data: 

ANEXO 04 DO EDITAL (Poderá ser alterado mediante, interesse da BLL) 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES DA BLL 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

1.  Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado 

manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões 



 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 
Pág 47 / 50 

 

CNPJ:  

Endereço: RUA Do Comércio - 780  CEP:  89.550-000 

Telefone: (49) 3564-0125 Cidade: Rio das Antas 

 

 

 

 
Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara 

ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2.  São responsabilidades do Licitante: 

I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos 

editais de negócios dos quais venha a participar; 

II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação 

exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for 

vencedor; 

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos 

Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de 

Licitações, conforme Anexo I; e 

V. Pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3.  O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de 

negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto 

no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil.  

4.  O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de 

cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos 

prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 

Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

  I - declarar que conhece e atende as condições de habilitação 

previstas no Edital; 

  II -  apresentar lance de preço; 

  III - apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo 

pregoeiro; 

  IV -  solicitar informações via sistema eletrônico; 

  V - interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

  VI - apresentar e retirar documentos; 

  VII - solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

  VIII - assinar documentos relativos às propostas; 

  IX - emitir e firmar o fechamento da operação; e 

  X - praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel 

cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 

6.  O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser 

rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 

comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 

durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  

Local e data:  
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Assinatura:__________________________________________________________ 

(Reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

I - a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso 

ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa 

nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de 

seu uso indevido; 

II - o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela 

Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

III - a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo 

deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio 

de acesso; e 

IV - o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de 

preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e 

ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

V - o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

Local e data:  

Responsável:_____________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

(Reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 05 – DO EDITAL - MODELO DA DECLARAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021 

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0018/2021 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

A empresa _______________________________CNPJ Nº _________________________, 

DECLARA para os devidos fins e em atendimento ao que consta do edital do 

Pregão Eletrônico nº 0018/2021 da Prefeitura Municipal de Rio das Antas, QUE: 

 

a) - Tomei conhecimento de todas as cláusulas e condições do presente 

Edital. 

 

b) - Entregarei o objeto licitado, em que apresentei proposta (se vencedor). 
 

c) - NÃO possuo fatos impeditivos para contratar com a Administração 

Pública. 

 

d) - Nenhum dos sócios administradores ocupam cargo político, nas três 

esferas de governo (Municipal, Estadual e Federal). 

 

e) - Declaração de que cumpre o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 1988 (não emprega menores de idade). 

 

 

_____________________, ____de______________ de 2021  

 

 

 

_______________________________ 

Proponente 

 

OBS.  

1) Deverá obrigatoriamente ser assinada pelo responsável da empresa 

preferencialmente de forma digital. 

2) Favor utilizar OS MESMOS TERMOS solicitados acima. 
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ANEXO 6 – DO EDITAL – RECIDO DE RETIRADA DO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0082/2021– PMRA 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021 – PMRA 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

OBJETO: A aquisição de MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR, para entrega 

imediata, distribuição gratuita para os alunos e professores da Rede Municipal 

de Ensino, nas quantidades e especificações mínimas constantes da planilha a 

seguir: 

 

A Empresa________________________________________________, inscrita no CNPJ 

__________________________________retirou este Edital de licitação e deseja 

ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

__________________________________________, ou fone ________________________, 

ou endereço:_____________________________________________ CEP_______________.  

 

 

Local e data:_________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

Favor preencher e enviar o recibo para o e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br. 

A não remessa do recibo preenchido exime o Pregoeiro e a Comissão de 

licitações em comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como quaisquer informações adicionais. 

mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br

