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REQUERENTE: 
 
 
                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SMED 
 
 

 
 
 
OBJETO: 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico- Registro de Preços nº 20/2017 

Processo n° 4809/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 04/01/2018– 09:00h 
LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 16/01/2018 – 09:30 min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/01/2018 – 09:31 min. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 16/01/2018 – 15:00Hs 
 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Butiá, no seguinte endereço eletrônico:  

www.pregaoonlinebanrisul.com.br  ou www.butia.rs.gov.br 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo serão observados o horário 

de Brasília (DF) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço total por lote; 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 15 (quinze) dias após a entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butiá, 28 de dezembro de 2017. 

 

SOLANGE TERESINHA DIAS DOS SANTOS 

PREGOEIRA 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.butia.rs.gov.br/
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 

Processo nº 4809/2017 

                       O Município de Butiá torna público, para conhecimento de quantos possa 

interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR 

PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR LOTE, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 105/2006, de 19 de setembro de 

2006, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal nº 

003/2010 de 13 de janeiro de 2010, para fins de REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição 

de materiais escolares, conforme especificações descritas no Termo de Referência 

(Anexo I), o qual passa a ser parte integrante do presente Edital, devendo ser observadas as 

seguintes disposições: 

1.CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
1.1 - Poderão participar deste Pregão todas as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

ora licitado e que estiverem cadastradas e habilitadas junto à Seção de Cadastro da 

CELIC (Central de Licitações/RS), podendo ser acessada pelo sítio 

www.celic.rs.gov.br, e que atendam todas as exigências editalícias; 

2. CREDENCIAMENTO 

 
       2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de 

chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do 

sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

        2.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao município, responsabilidade por eventuais 

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

         2.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão e será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

sua proposta e lances. 

            2.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

 
            2.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo às demais 
cominações legais. 
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            2.5. Não poderão participar deste Pregão: 

            2.5.1. Licitantes que estejam suspensos ou impedidos de licitar com a 

Administração Pública. 

            2.5.2. Licitantes que estejam sob processo de falência ou concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial. 

            2.5.3. Licitantes que sejam declarados inidôneos para licitar e contratar com a 

Administração Pública em qualquer esfera de governo. 

            2.5.4. Licitantes cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste 

Pregão. 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
3.1. DECLARAÇÃO que a licitante dá plena e total aceitação dos termos 

do Edital e seus anexos (anexo II). 
 
3.2. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração 

de INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de 
qualquer esfera, conforme modelo (anexo III), caso não conste no Certificado 
de Fornecedor do Estado. 

 
3.3. CERTIDÃO da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou 

Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo (anexo IV), caso não conste no Certificado de 
Fornecedor do Estado. 

 
3.4. DECLARAÇÃO que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº. 123/2006, quando for o caso, conforme modelo (anexo V). 
 
3.5. PROPOSTA contendo a descrição do objeto, os valores unitários e 

totais em moeda nacional, conforme os lances aceitos na sessão de pregão.  
 
3.6. CERTIDÃO simplificada ou cópia do enquadramento em 

Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, autenticada pela 
Junta Comercial, quando for o caso. 

 
3.7. Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CNPJ/CGC) atualizado, com a descrição da atividade econômica compatível 
com o objeto da Licitação, e em caso de alteração da atividade econômica, trazer 
também documento comprovando a alteração. 

 
3.8. CERTIDÃO Negativa conjunta de débitos relativos aos Tributos 

Federais e à dívida ativa da união. 
 
3.9. CERTIDÃO de Regularidade para com a Fazenda Estadual do 
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domicílio ou sede do licitante. 
 
3.10. CERTIDÃO de Regularidade para com a Fazenda Municipal do 

domicílio do licitante. 
 
3.11. CERTIFICADO de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 
3.12. CERTIDÃO Negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante; 
 

           3.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho CNDT, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA, nos 

termos da Lei nº 12.440, de 2011 (expedida gratuita e eletronicamente 

(http://www.tst.jus.br), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho).  

           3.14. Contrato Social, Estatuto de Constituição da empresa ou 

Comprovante de firma individual. 

3.15. As empresas poderão ainda apresentar, dentro do envelope de 
Documentação, o CERTIFICADO de Fornecedor do Estado – CFE, emitido pela 
CECOM (antes CELIC), válido na data para a apresentação das propostas, em 
substituição aos documentos propostos nos itens de 3.6 a 3.13 deste Edital. O 
Certificado deverá estar acompanhado de seu anexo para ser válido. 

 
3.15.1. Caso algum dos documentos elencados no corpo do CFE esteja 

com prazo de validade expirado, o Licitante deverá apresentar documento 
válido, juntamente com o CFE. 
 
 
4. HABILITAÇÃO 

       4.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá 

encaminhar, via fax ou e-mail, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após, 

encerrada a disputa, com posterior encaminhamento do original ou cópia 

autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da sessão do 

Pregão os documentos relacionados no item três supracitado.  

         4.2. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia 

autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Municipal, 

publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à 

autenticação. 

       4.3. Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, tendo em 

vista que a veracidade das mesmas poderá ser verificada on-line. 

       4.4. Em havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas nos itens 

3.8 a 3.13 será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, para a apresentação de nova documentação, sem 

restrições.  

         4.4.1. Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a microempresa ou 

empresa de pequeno porte que tenha deixado de apresentar algum dos 

documentos relativos à regularidade fiscal.  

          4.4.2. A não correção da documentação relativa à regularidade fiscal, no 

prazo constante do item 4.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Pregão, sendo facultado ao 

município convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

5. PROPOSTA 

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras a sua proposta e lances. 

5.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

 5.2.1. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento 

e atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas 

previstas neste Edital; 

5.2.2. O upload da proposta no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br  será 

de total responsabilidade do licitante, o qual deverá certificar de que a proposta 

anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem 

a necessidade de qualquer ação do Pregoeiro que não seja abrir e imprimir o 

arquivo, sob pena de desclassificação. 

5.2.3. O Licitante, deverá obrigatoriamente, cotar todos os itens do Lote, 

como condição de participação. 

5.3. Proposta de Preço contendo a descrição do objeto nos termos do Anexo 

I, devendo constar os valores unitários e totais em moeda nacional, conforme os 

lances aceitos na sessão de pregão, bem como a descrição de cada produto que 

compõe o referido anexo e a marca. Nos preços deverão estar contempladas 

quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 

incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir 

sobre o preço do bem. 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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5.4. O valor total do lote será considerado para a fase de lances. 

 5.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da sessão pública do Pregão. 
            5.6. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência e a 
descrição completa dos itens a serem adquiridos (Anexo I e II) deste Edital. 

           5.7. Serão considerados, para fins de adjudicação, os valores constantes nos 
preços unitários e totais ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

           5.8. Caso o lote se encerre com mais de 02 (duas) casas decimais, será 

negociado com o vencedor a redução do valor para fins de arredondamento nas 

condições exigidas e se não houver a possibilidade de redução o lance será 

desclassificado e convocado o 2º classificado e assim sucessivamente. 

 5.9. Prazo de entrega conforme o especificado no Termo de Referência. 

 

 6. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

           6.1. A partir do horário previsto terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, 

onde o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, as quais devem estar em perfeita 

consonância com os Anexos I e II, classificando aquelas que atendam ao Edital e 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos. 

           6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas. 

           6.3. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as 

respectivas empresas se enquadram nessa (s) categoria (s). 

          6.3.1. A ausência da declaração naquele momento impossibilitará a participação 

neste Pregão, visto que o mesmo é exclusivo para empresas desta natureza. 

          6.4. Aberta etapa competitiva, os representantes dos licitantes 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 

seu registro e valor. 

            6.5. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 

somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

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

que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar. 

            6.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do 

lance. 
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            6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

            6.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos licitantes. 

            6.9. O Pregoeiro encerrará a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 

de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até 30 (trinta) 

minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. 

            6.10. Encerrada a etapa de lances, será realizada negociação, se necessário, por 
meio do sistema, com o proponente do lance de menor valor, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

           6.10.1. Iniciada a negociação pelo Pregoeiro, o licitante terá 05 (cinco) minutos 

para se manifestar. Decorrido o prazo sem manifestação, o Pregoeiro encerrará a 

negociação e poderá reabri-la mediante pedido justificado. 

           6.11. A proposta deverá atender a todos os requisitos exigidos neste Edital, sob 
pena de inaceitabilidade da mesma e consequente desclassificação da empresa. 

 
            6.11.1. No caso de a proposta não ser aceita, o Pregoeiro convocará a próxima 
empresa conforme a ordem de classificação da etapa de lances. 
  
             6.12. Não havendo recurso ou não sendo aceita a intenção do mesmo, dar-se-á 

seguimento à fase de habilitação, com a apresentação dos documentos, conforme o item 

6.14, e da proposta final original. 

             6.13. Satisfeito o atendimento das exigências fixadas neste Instrumento e 

inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

             6.14.  O licitante declarado vencedor deverá encaminhar a proposta e os 

documentos relacionados, no prazo de até 03 (três) horas da comunicação do Pregoeiro 

(este prazo será interrompido às 18 horas, voltando a correr às 10 horas do dia útil 

subsequente), via fac-símile para o número (51) 3652-1769 ou para o endereço 

eletrônico pregao_butia@yahoo.com.br, devendo os originais dos mesmos serem 

entregues, devidamente assinados pelo representante legal da empresa, em até 3 (três) 

dias úteis no Setor de Pregões da Prefeitura Municipal (A/C da Pregoeira Solange), 

situada na Rua do Comércio, 566, Centro, Butiá-RS, CEP: 96.750-000. 

 

 

 

mailto:pregao_butia@yahoo.com.br
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7- PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DO 
MATERIAL:  
 
            7.1 – Os materiais ora licitados, deverão ser entregues conforme a necessidade 

e quantidade em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação na solicitação 

expedida pelo Núcleo de Material da Prefeitura, no prazo de 10 (dez) dias, sem que haja 

qualquer despesa para o Município; caso ocorra atraso, será cobrada multa por cada dia 

de atraso.  

             7.1.1 - O logotipo deverá ser adquirido junto ao Setor de Informática do 

Município pelo fone: 51-3652-9432 com Tiago Barreto. 

             7.2 - O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega dos mesmos. 

Na nota fiscal deverá conter o código de barras bem como o número do mesmo 

(GTIN-Numeração Global de item Comercial), conforme disposto no § 6º cláusula 

terceira do ajuste SINIEF 07/2005 e art. 9º Decreto 51.200/2014. 

             7.3 - O transporte deverá obedecer a critérios  

de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos. 

            7.4. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

  7.5. A empresa deverá fornecer em sua proposta o código da Agência Bancária 

e número da conta corrente bem como o CNPJ/CPF do Titular da conta Bancária que 

deverá ser o mesmo que firmará o contrato, para que sejam efetuados os pagamentos 

dos produtos/serviços contratados através de transferência eletrônica, por meio da rede 

bancária local (Banco do Brasil, Banrisul  e Caixa Econômica Federal); 

   7.6. Eventuais despesas com tarifas bancárias decorrentes do pagamento serão 

de responsabilidade da empresa vencedora.  

  7.7. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o 

caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora 

discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos. 

   7.8. Atender as exigências do Anexo I e II. 
 
 8 – HOMOLOGAÇÃO: 

            8.1. Decorridas as fases anteriores, o processo será submetido à autoridade 

superior para homologação. 

             8.2. Homologado, pelo Prefeito Municipal, o resultado classificatório e os preços 

serão registrados no Sistema de Registro de Preços, onde poderá ser convocado, 

quando necessário, à celebração das contratações decorrentes, mediante emissão de 

Autorização de Fornecimento, durante o período de sua vigência (12 meses a contar da 

assinatura da ata de RP) e nas condições deste edital. 
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             8.3. A existência de registro de preços não obriga o Município a firmar as 

contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros 

meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de 

condições. 

            8.4. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 
 
            8.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo 

órgão gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por 

intermédio de instrumento contratual ou emissão prévia de nota de empenho de 

despesa. 

 
9 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
             9.1. A Minuta de Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s) 
participante(s) da licitação encontra-se anexa ao processo, fazendo parte integrante do 
mesmo.  
 
             9.2. Na Ata de Registro de Preços estão definidos, entre outros, os critérios para 
atualização dos preços registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou 
parcial da mesma ou da ordem de fornecimento. 
 
             9.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, 
diretor, sócio da empresa, procurador ou credenciado.   
 
             9.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços, será de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da data da Homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso 
e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
             9.5. A critério e conveniência do Município, a(s) empresa(s) poderá(ão) ser 
convocada(s) a assinar a Ata de Registro de Preços junto ao Setor de Pregão, 
localizada na Rua do Comércio, n.º 566, neste Município, dentro do prazo 
determinado de 05 (cinco) dias úteis.  
 
            9.6. Decorrido o prazo mencionado no item anterior e o não comparecendo do 

licitante convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, 

ficando sujeito às sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente, conforme item 10 

deste Edital. 

            9.7 A via da Ata de Registros de Preços que couber a(s) empresa(s) será(ão) 
enviada(s) após colhida a assinatura de todas as empresas vencedoras do certame; 
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            9.8 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
            9.9 A(s) empresa(s) participante(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas 
condições estabelecidas, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
total registrado.  

 
10. DAS PENALIDADES 

              10.1 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou da ordem 
de fornecimento (nota de empenho), o Município poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as 
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.  
 
              10.2  As penalidades serão: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
              10.3 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.  
 
              10.4 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que 
aplicadas, serão devidamente registradas. 
 
              10.5 Serão aplicadas as penalidades: 
 
              10.5.1 quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de 
Registro de Preços, ou não assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município; 
 
              10.5.2 sempre que verificadas pequenas irregularidades;  
 
              10.5.3 quando houver atraso injustificado no fornecimento, entrega 
solicitado(s) e/ou execução do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 
 
              10.5.4 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) 
entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) executado(s);  
 
              10.5.5 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de 
Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente.  
 
              10.6 Para o caso previsto no subitem 10.5.1 será aplicada uma multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total estimado e homologado. 
 
              10.7 Para o caso previsto no subitem 10.5.2 será aplicada uma multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total registrado. 
  
              10.8 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 
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10.5.2). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do 
Município. 
 
               10.9 A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente  
sobre o valor total registrado, para o caso previsto no item 10.5.3, limitado ao prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
                 10.10 Para os casos previstos no subitem 10.5.4 será aplicada a multa de 
5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado. 
  
                 10.11 Para os casos previstos no subitem 10.5.5 será aplicada a multa de 
5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado. 
 
                 10.12 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município 
rescinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções 
previstas na lei. 
 
                 10.13 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
                 10.14 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal 
ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada 
nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente  
designada  pelo Prefeito Municipal. 
 
                 10.15 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar 
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força 
maior ou caso fortuito.   
 
                 10.16 Além das situações previstas acima, os preços registrados também 
poderão ser suspensos pelo prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa prévia do 
interessado, nos seguintes casos: 
 
                 10.16.1 – Pela Administração, quando: 
a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
 
                 10.16.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 
estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços. 
 
                 10.17 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, 
nos casos previstos nos itens acima será feita por correspondência com aviso de 
recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro 
de preços. 
 
                 10.18 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, 
a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, 
considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
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                 10.19 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado 
(prevista no subitem 10.16.2) somente o eximirá da obrigação de contratar com a 
Administração, se apresentada antes da data da convocação para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.    
 
                 10.20 Caso haja o cancelamento do registro de preços com relação a algum 
item, será convocado a empresa que encontra-se em 2º lugar para o fornecimento que, 
caso não tenha interesse, será passado a vez ao de 3º lugar e assim sucessivamente 
até alcançar-se o objetivo de aquisição. 
 
                  10.21 Para aquisição de itens no caso mencionado no item anterior serão 
observadas todas as exigências constantes neste edital inclusive com relação a 
amostras. 
   
                  11. DO CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

                 11.1 O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados 
no mercado para os itens objeto da presente licitação.  

                 11.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

                 11.3 Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, 
tornarem-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá 
convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado no mercado. 
 
                 11.4 Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido, cabendo o Município convocar os demais fornecedores, 
visando a igual oportunidade de negociação. 
 
                 11.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
                 11.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se 
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
 
                11.5.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
                11.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
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               11.7 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 
               11.7.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
               11.7.2 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; e 
 
                11.7.3 tiver presentes razões de interesse público. 
 
                11.8 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente. 
 

                11.9 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 
na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

 

                11.10. Os preços constantes do Sistema de registro de preços poderão ser 
deduzidos por força de reequilíbrio econômico financeiro, desde que devidamente 
comprovados pela Contratada; 

 

                 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

                12.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail 
pregao_butia@yahoo.com.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data 
marcada para a abertura da sessão pública. 

               12.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas encontrar-
se-ão à disposição dos interessados no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br . 

               12.3. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 

               12.4. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o 
recebimento ou, ainda, mediante publicação em jornal local e/ou de circulação regional.  

               12.5. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

               12.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estas não serão inabilitadas, podendo 

participar do certame licitatório.  

               12.7.1. Antes da adjudicação do lote, de imediato, sendo a vencedora 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será verificada sua regularidade fiscal, 

nos termos da Lei complementar 123/2006. 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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              12.8. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou 

e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da Prefeitura 

Municipal de Butiá todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive 

referente às normas, instruções e regulamentos necessários. 

               12.9. Fazem parte integrante deste edital o Anexo I, Termo de Referência - 

Anexo II, Descrição completa dos itens a serem adquiridos – Anexo III, a 

Declaração de que aceita todos os termos dispostos no presente Edital – Anexo IV, a 

Declaração de Inidoneidade - Anexo V, a Declaração de que não emprega menor – 

– Anexo VI, Declaração que não se inclui no § 4º da Lei Complementar nº 123/2006 

– Anexo VII, Minuta da ata de Registro de Preços e Anexo VIII, Demonstrativo das 

propostas vencedoras. 

 

                       

 
                             Butiá, 28 de dezembro de 2017. 

 

 

 

       DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                            Prefeito Municipal  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 

 

Processo n° 4809/2017 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Local: Município de Butiá – e-mail (pregão_butia@ yahoo.com.br) 
Aquisição do Edital: www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou www.butia.rs.gov.br 
     
 
 
1. Objeto: Registro de Preços aquisição de materiais escolares para as Escolas 

Municipais, pelo período de 12 (doze) meses. 
 

 
2. Prazo de Entrega: Os materiais escolares deverão ser entregues em 10 (dez) dias, 

a contar do recebimento do pedido de compras do Núcleo de Material da Prefeitura 
(Almoxarifado).  

 
 
3. Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após o 
recebimento dos materiais escolares solicitados e entrega das Notas fiscais/faturas 
ao Núcleo de Material da Prefeitura (Almoxarifado). 

 
  
4. Endereço: Rua do Comércio, 566, no seguinte horário: 
 
  

a. Manhã: das 8 às 14:30min. de segunda a sexta-feira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: Entregar a proposta em folha de preferência 

com o cabeçalho da empresa (logotipo, nome, dados).  

 

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.butia.rs.gov.br/
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5. Especificações e Quantidades:  

 
LOTE 01 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTID. 

VALOR DE 

REFERÊNCIA     

R$ UNIT. 

VALOR DE 

REFERÊNCIA     

R$ TOTAL 

 

01 MOCHILA MÉDIA – Mochila padrão para 

o município de BUTIÁ - Mochila do Ensino 

Fundamental padrão para Prefeitura 

Municipal de Butiá – mochila com 34 cm 

de altura e 24 cm de largura com corpo 

principal, fole, costas, frente, alça de 

ombro e acabamento de alça em tecido 

100% poliéster nas cores a definir. 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

1.000 

UNID. 

93,30 93.300,00 

 

02 MOCHILA PEQUENA – Mochila padrão 

para o Município de BUTIÁ – Mochila 

padrão Prefeitura Municipal de Butiá  – 

mochila com 31 cm de altura e 21 cm de 

largura com corpo principal, fole, costas, 

frente, alça de ombro e acabamento de 

alça em tecido 100% poliéster nas cores a 

definir.  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

1.000 

UNID. 

71,00 71.000,00 

01 

03 MOCHILA GRANDE – Mochila padrão 

para o Município de BUTIÁ – Mochila 

padrão Prefeitura Municipal de Butiá ..  – 

mochila  com 36 cm de altura e 26 cm de 

largura com corpo principal, fole, costas, 

frente, alça de ombro e acabamento de 

alça em tecido 100% poliéster nas cores a 

definir. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

1.000 

UNID. 

106,00 106.000,00 

 

04 Caixa de giz de cera grosso e pequeno (12 

cores) - Embalagem com logomarca 

fornecida pela Administração;  DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID.. 

6,73 20.190,00 

 
05 Caderno de 96 folhas, tamanho grande, 

brochura de capa dura PET (reciclado) - 

Com logomarca fornecida pela 

3.000 

UNID. 

9,87 29.610,00 
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Administração na capa e contracapa; 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

 

06 Caderno grande de Desenho (reciclado) - 

Com logomarca fornecida pela 

Administração na capa e contracapa; 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

12,97 38.910,00 

 

07 Régua de 30 cm (reciclada) - Possuir 

logomarca fornecida pela Administração; 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

3,06 9.180,00 

 

08 Caneta esferográfica azul (reciclada)- 

Corpo cilíndrico ou sextavado em 

politereftalato de etila pós-consumo, com 

logomarca fornecida pela Administração 

impressa por processo de serigrafia em 

uma cor; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

1,96 5.880,00 

 

09 Caneta esferográfica vermelha 

(reciclada)- Corpo cilíndrico ou sextavado 

em politereftalato de etila pós-consumo, 

com logomarca fornecida pela 

Administração impressa por processo de 

serigrafia em uma cor; DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

1,96 5.880,00 

 

10 Caderno de 10 matérias espiral de capa 

dura PET (reciclado)– Capa e contracapa: 

em material lâmina de politereftalato de 

etila reciclado pós-consumo translúcido, 

com gravação acetinada em um lado e liso 

no outro, dimensões mínimas de 275 mm 

x 200 mm x 45 mm, com peso mínimo de 

31 g cada. Impressão off-set por cura Ultra 

Violeta (UV), com tintas secas livres de 

solventes, elaboradas a partir de materiais 

orgânicos. Logomarca a ser fornecida pela 

Administração na capa e contracapa. 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

17,66 52.980,00 

 

11 ESTOJO ESCOLAR INJETADO – O 

estojo deverá ter a logomarca da 

3.000 

UNID. 

15,99 47.970,00 
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OBS:.  
 

1. Nas propostas deverão constar A MARCA, o PREÇO UNITÁRIO e o 
PREÇO TOTAL de todos os itens, bem o VALOR TOTAL DO LOTE; 
 

2. As especificações deverão estar de acordo com o anexo II do edital; 
 

3. A licitante deverá informar os dados bancários em sua proposta. 
 

4. O Licitante, deverá obrigatoriamente, cotar todos os itens do Lote, como 

condição de participação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Butiá em 

relevo, centralizado na parte superior, 

medindo 100 mm X 07mm a escrita; 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

 

12 AGENDA ESCOLAR - Para 

acompanhamento da rotina escolar do 

aluno, com miolo em papel 100% 

reciclado, gramatura de 75 g/m2 impressas 

na cor azul royal, impressão 1 X 1, sendo 

cada folha contendo 2 dias conforme 

desenho em anexo, com brasão do 

município em marca d’água e espaço para 

inserir data e marcação do dia da semana, 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

36,33 108.990,00 

 

 VALOR TOTAL DO LOTE PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 

                    R$ 589.890,00 
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LOTE 02 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTID. 

VALOR DE 

REFERÊNCIA     

R$ UNIT. 

VALOR DE 

REFERÊNCIA     

R$ TOTAL 

 

01 Pacote com 100 folhas de Desenho - Papel 
de desenho A4: Embalagem com 100 folhas, 
gramatura 180 g/m2. Com dimensões de 210 
mm x 297 mm, na cor branca.  

3.000 

UNID. 

13,12 39.360,00 

 

02 Pacote com 100 folhas de ofício - Papel 
sulfite A4 Embalagem com 100 folhas, 
gramatura 75 g/m2. Com dimensões de 210 
mm x 297 mm, na cor branca  

3.000 

UNID. 

6,09 18.270,00 

 

03 Tesoura de ponta arredondada -  cabo 100% 

polipropileno e lâmina de corte produzida em 

aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 

1,2 mm. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

7,30 21.900,00 

 

04 Caixa com 6 potes de Têmperas coloridas 

(pequeno) - Tinta nas cores: preto, branco, 

azul, verde, amarelo e vermelho; DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

5,08 15.240,00 

 

05 Conjunto com 6 tubos de cola colorida – No 
mínimo 23 g, atóxica, com bico aplicador, 
cores vivas e intensas, secagem rápida, com 
6 cores (primárias). 

3.000 

UNID. 

7,60 22.800,00 

02 

06 Tubo de cola branca de 90 g - Cola Branca – 

peso líquido mínimo de 88,20 gramas, 

líquida, com base de Acetato de Polivinila 

(PVA) disperso em solução aquosa. DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

2,70 8.100,00 

 

07 Caixa de massa de modelar (12 cores) – 

Massa para fazer modelagem, e que possa 

ser pintado com tintas acrílicas, PVA e 

guache, estojo com 12 cores; DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

5,46 16.380,00 

 

08 Caixa de lápis de cor grande (12 cores) - 

Lápis de cor, formato cilíndrico ou sextavado, 

confeccionado em resina termoplástica com 

no mínimo 40% do peso do produto em 

material reciclado, recoberto com tinta 

3.000 

UNID. 

19,29 57.870,00 
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OBS:.  

1. Nas propostas deverão constar A MARCA, o PREÇO UNITÁRIO e o 
PREÇO TOTAL de todos os itens, bem o VALOR TOTAL DO LOTE; 

2. As especificações deverão estar de acordo com o anexo II do edital; 
3. A licitante deverá informar os dados bancários em sua proposta. 
4. O Licitante, deverá obrigatoriamente, cotar todos os itens do Lote, como 

condição de participação. 

atóxica; cores obrigatórias preto, amarelo, 

laranja, vermelho, rosa, dois tons de azul, 

dois tons de verde e marrom; DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

 

09 Caixa de canetas hidrocor (6 cores de ponta 

grossa) - Corpos injetados em poliestireno 

nas cores da tinta; marca do fabricante 

impressa na embalagem e no produto;  

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO 

COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

9,53 28.590,00 

 

10 Borracha Branca nº 60 - Fabricada em 

estireno butadieno natural, sem cortante e 

macia; capaz de apagar a escrita sem borrar 

ou manchar o papel; DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

0,57 1.710,00 

 

11 Lápis Preto nº 2 - Lápis apontado, formato 

cilíndrico ou sextavado, confeccionado em 

resina termoplástica com no mínimo 40% do 

peso do produto em material reciclado, 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO 

COM O ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

1,32 3.960,00 

 

12 Apontador com depósito- Para lápis grafite; 

fabricado em material plástico rígido, com um 

furo cônico, lâmina em aço temperado de alta 

resistência fixada por parafuso metálico, que 

garanta apontabilidade; DEMAIS 

ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O 

ANEXO II DO EDITAL 

3.000 

UNID. 

3,11 9.330,00 

 

13 Cola bastão - Cola em bastão a base de 
polímeros sintéticos em água, com boa 
adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, 
não ressecada e não podendo manchar onde 
aplicada. 

3.000 

UNID. 

4,92 14.760,00 

 

 VALOR TOTAL DO LOTE PELO PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES 

                    R$ 258.270,00 
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ANEXO II 

 
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS 

 
LOTE 01 

 

 ITEM ESPECIFICAÇÕES 

01 MOCHILA MÉDIA – Mochila padrão para o município de... - Mochila do Ensino 

Fundamental padrão para Prefeitura Municipal de Butiá – mochila com 34 cm de 

altura e 24 cm de largura com corpo principal, fole, costas, frente, alça de ombro e 

acabamento de alça em tecido 100% poliéster nas cores a definir. Parte frontal com 

acabamento externo com friso em policloreto de vinila 4/11 na cor a definir 

coestruzado brilhante. Abertura principal feita por zíper número 6 cor preto tendo no 

acabamento superior do zíper um cadarço de debrum dobrado em 100% poliéster 

na cor preto. Identificado com o nome do município na cor branco com o acabamento 

em ourela tecida, medindo 22 mm largura total com a altura máxima da letra de cada 

palavra de 4 mm e 65% de engomagem, costura dupla e respectivas aberturas em 

zíper 6 com 2 cursores pretos, excetuando bolso superior e inferior com um. Bolso 

frontal fixado a 10 cm da parte superior da mochila (excetuando zíper) com 17 cm de 

largura central por 12 cm de altura (medida acabada com zíper), em tecido 100% 

poliéster na cor branco. Deverá conter o brasão da prefeitura silkado com 7 cm de 

altura e largura proporcional com todas as cores originais tendo a impressão e bolso 

protegido por cristal 0,20 mm com acabamento inferior com tecido refletivo dobrado 

e costurado interna e externamente com o bolso. Bolso inferior fixado desde a parte 

inferior da mochila com 15 cm de altura por 24 cm de largura, em forma de meia 

elipse em tecido 100% poliéster na cor a definir, com abertura por zíper conforme 

descrito acima com aplicação externa de um friso em policloreto de vinila 4/11 na cor 

a definir. Deverão ser impressos em silkscreen o nome do município e abaixo os 

dizeres “prefeitura municipal” em letras maiúsculas na cor branco tendo 4 cm de 

altura e comprimento proporcional.Fole em formato arredondado com 15 cm no 

ponto maior finalizando com 13 cm na parte inferior, acompanhado com viés em 

policloreto de vinila 4/11 na cor a definir coestruzado brilhante dando forma e 

armação para a mochila.Na lateral esquerda da mochila deverá ter um bolso em tela 

100% poliéster na cor a definir, em formato de losango na parte externa e interna em 

tecido de malha poliéster medindo 12 cm de largura e 13 cm de altura. Acabamento 

na abertura de 25 mm em elástico na cor a definir. As costas da mochila deverão 

possuir três costuras em “V” invertido, distribuídas em ângulos abertos, tendo 

acabamento externo com friso em policloreto de vinila quatro 4/11 na cor a definir 

coestruzado brilhante. Acabamento interno em espuma PAC de 4 mm forrada com 

tecido maquinetado resinado com formato de losango na cor preto. Alças de ombro 

com desenho ergonômico curvada em “H” para melhor acomodação, fixadas desde 

a parte superior das costas confeccionadas em tecido 100% poliéster na cor a definir, 

almofadada em espuma PAC de 4 mm com 35 cm de comprimento e largura em 7 

cm. Aplicação de uma faixa em tecido refletivo dobrado na composição de 79% 

poliéster e 29% algodão, com 1,5 cm de largura, medida não acabada com costura 

dupla e inclinação de 45 ° a 13 cm da ponta da alça. Acabamento da alça em 40 mm 

de largura, medida não acabada, dobrado e costurado no mesmo tecido da alça. Alça 

inferior em fita 100% polipropileno bicolor com dupla faixa nas extremidades de 0,3 

cm de largura a 0,5 cm de cada lateral na cor a definir e medidas remanescentes na 

cor a definir, com 4 cm de largura e 40 cm de comprimento, costurados com o reforço 

triangular medindo 6 X 6 X 7,5 cm em tecido principal 100% poliéster na cor a definir 
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com acabamento em um dos lados do triângulo em tecido 100% poliéster na cor 

preto. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador triplo 

de 4 cm em politereftalato de etileno 100% reciclado pós consumo de garrafas na 

cor verde semi translúcido com simbologia em relevo de reciclagem referente ao 

material utilizado na parte frontal inferior e abaixo, uma garrafa na horizontal para 

identificação de origem de matéria prima fazendo referência à garrafa de refrigerante, 

tendo haste para fixação da fita superior ao fundo e a fita de fixação inferior à frente 

com 5,7 cm de altura e 5 cm de largura e mínimo de 19 a 22 g, fixado por uma fita 

de 100% polipropileno bicolor com dupla faixa nas extremidades de 0,3 cm de largura 

a 0,5 cm de cada lateral na cor a definir e medidas remanescentes na cor a definir, 

costurado por sua vez reforçadamente em “X”. As pontas das alças deverão ser 

queimadas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez, 

deterioração da fita. A mochila deverá ser costurada em linha 100% poliamida nas 

respectivas cores dos tecidos. Tendo Toda parte interna debruada em policloreto de 

vinila a definir. Deverá ter etiqueta fixada internamente no compartimento principal 

Município de ... nas costas para identificação do aluno medindo 9 X 7 cm em tecido 

100% poliéster com resina PU, gramatura mínima de 80 g/m2 na cor branca com 

espaço para preenchimento de dados como nome, série, escola, telefone e 

responsável. Etiqueta interna no compartimento principal em tecido resistente com 

logomarca do fabricante, CNPJ, composição do tecido e demais informações 

conforme norma da ABNT vigente. Tolerância de medidas de 10 mm.  

02 MOCHILA PEQUENA – Mochila padrão para o Município de ... – Mochila padrão 

Prefeitura Municipal de Butiá  – mochila com 31 cm de altura e 21 cm de largura com 

corpo principal, fole, costas, frente, alça de ombro e acabamento de alça em tecido 

100% poliéster nas cores a definir. Parte frontal com acabamento externo com friso 

em policloreto de vinila 4/11 na cor a definir coestruzado brilhante. Abertura principal 

feita por zíper número 6 cor preto tendo no acabamento superior do zíper um cadarço 

de debrum dobrado em 100% poliéster na cor preto. Identificado com o nome do 

município na cor branco com o acabamento em ourela tecida, medindo 22 mm 

largura total com a altura máxima da letra de cada palavra de 4 mm e 65% de 

engomagem, costura dupla e respectivas aberturas em zíper 6 com 2 cursores 

pretos, excetuando bolso superior e inferior com um. Bolso frontal fixado a 10 cm da 

parte superior da mochila (excetuando zíper) com 17 cm de largura central por 12 

cm de altura (medida acabada com zíper), em tecido 100% poliéster na cor branco. 

Deverá conter o brasão da prefeitura silkado com 7 cm de altura e largura 

proporcional com todas as cores originais tendo a impressão e bolso protegido por 

cristal 0,20 mm com acabamento inferior com tecido refletivo dobrado e costurado 

interna e externamente com o bolso. Bolso inferior fixado desde a parte inferior da 

mochila com 15 cm de altura por 21 cm de largura, em forma de meia elipse em 

tecido 100% poliéster na cor a definir, com abertura por zíper conforme descrito 

acima com aplicação externa de um friso em policloreto de vinila 4/11 na cor a definir. 

Deverão ser impressos em silkscreen o nome do município e abaixo os dizeres 

“prefeitura municipal” em letras maiúsculas na cor branco tendo 4 cm de altura e 

comprimento proporcional.Fole em formato arredondado com 15 cm no ponto maior 

finalizando com 13 cm na parte inferior, acompanhado com viés em policloreto de 

vinila 4/11 na cor a definir coestruzado brilhante dando forma e armação para a 

mochila.Na lateral esquerda da mochila deverá ter um bolso em tela 100% poliéster 

na cor a definir, em formato de losango na parte externa e interna em tecido de malha 

poliéster medindo 12 cm de largura e 13 cm de altura. Acabamento na abertura de 

25 mm em elástico na cor a definir. As costas da mochila deverão possuir três 

costuras em “V” invertido, distribuídas em ângulos abertos, tendo acabamento 

externo com friso em policloreto de vinila quatro 4/11 na cor a definir coestruzado 
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brilhante. Acabamento interno em espuma PAC de 4 mm forrada com tecido 

maquinetado resinado com formato de losango na cor preto. Alças de ombro com 

desenho ergonômico curvada em “H” para melhor acomodação, fixadas desde a 

parte superior das costas confeccionadas em tecido 100% poliéster na cor a definir, 

almofadada em espuma PAC de 4 mm com 35 cm de comprimento e largura em 7 

cm. Aplicação de uma faixa em tecido refletivo dobrado na composição de 79% 

poliéster e 29% algodão, com 1,5 cm de largura, medida não acabada com costura 

dupla e inclinação de 45 ° a 13 cm da ponta da alça. Acabamento da alça em 40 mm 

de largura, medida não acabada, dobrado e costurado no mesmo tecido da alça. Alça 

inferior em fita 100% polipropileno bicolor com dupla faixa nas extremidades de 0,3 

cm de largura a 0,5 cm de cada lateral na cor a definir e medidas remanescentes na 

cor a definir, com 4 cm de largura e 40 cm de comprimento, costurados com o reforço 

triangular medindo 6 X 6 X 7,5 cm em tecido principal 100% poliéster na cor a definir 

com acabamento em um dos lados do triângulo em tecido 100% poliéster na cor 

preto. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador triplo 

de 4 cm em politereftalato de etileno 100% reciclado pós consumo de garrafas na 

cor verde semi translúcido com simbologia em relevo de reciclagem referente ao 

material utilizado na parte frontal inferior e abaixo, uma garrafa na horizontal para 

identificação de origem de matéria prima fazendo referência à garrafa de refrigerante, 

tendo haste para fixação da fita superior ao fundo e a fita de fixação inferior à frente 

com 5,7 cm de altura e 5 cm de largura e mínimo de 19 a 22 g, fixado por uma fita 

de 100% polipropileno bicolor com dupla faixa nas extremidades de 0,3 cm de largura 

a 0,5 cm de cada lateral na cor a definir e medidas remanescentes na cor a definir, 

costurado por sua vez reforçadamente em “X”. As pontas das alças deverão ser 

queimadas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez, 

deterioração da fita. A mochila deverá ser costurada em linha 100% poliamida nas 

respectivas cores dos tecidos. Tendo Toda parte interna debruada em policloreto de 

vinila a definir. Deverá ter etiqueta fixada internamente no compartimento principal 

Município de ... nas costas para identificação do aluno medindo 9 X 7 cm em tecido 

100% poliéster com resina PU, gramatura mínima de 80 g/m2 na cor branca com 

espaço para preenchimento de dados como nome, série, escola, telefone e 

responsável. Etiqueta interna no compartimento principal em tecido resistente com 

logomarca do fabricante, CNPJ, composição do tecido e demais informações 

conforme norma da ABNT vigente. Tolerância de medidas de 10 mm.  

03 MOCHILA GRANDE – Mochila padrão para o Município de ... – Mochila padrão 

Prefeitura Municipal de Butiá ..  – mochila com 36 cm de altura e 26 cm de largura 

com corpo principal, fole, costas, frente, alça de ombro e acabamento de alça em 

tecido 100% poliéster nas cores a definir. Parte frontal com acabamento externo com 

friso em policloreto de vinila 4/11 na cor a definir coestruzado brilhante. Abertura 

principal feita por zíper número 6 cor preto tendo no acabamento superior do zíper 

um cadarço de debrum dobrado em 100% poliéster na cor preto. Identificado com o 

nome do município na cor branco com o acabamento em ourela tecida, medindo 22 

mm largura total com a altura máxima da letra de cada palavra de 4 mm e 65% de 

engomagem, costura dupla e respectivas aberturas em zíper 6 com 2 cursores 

pretos, excetuando bolso superior e inferior com um. Bolso frontal fixado a 10 cm da 

parte superior da mochila (excetuando zíper) com 17 cm de largura central por 12 

cm de altura (medida acabada com zíper), em tecido 100% poliéster na cor branco. 

Deverá conter o brasão da prefeitura silkado com 7 cm de altura e largura 

proporcional com todas as cores originais tendo a impressão e bolso protegido por 

cristal 0,20 mm com acabamento inferior com tecido refletivo dobrado e costurado 

interna e externamente com o bolso. Bolso inferior fixado desde a parte inferior da 

mochila com 15 cm de altura por 26 cm de largura, em forma de meia elipse em 
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tecido 100% poliéster na cor a definir, com abertura por zíper conforme descrito 

acima com aplicação externa de um friso em policloreto de vinila 4/11 na cor a definir. 

Deverão ser impressos em silkscreen o nome do município e abaixo os dizeres 

“Prefeitura Municipal de ...” em letras maiúsculas na cor branco tendo 4 cm de altura 

e comprimento proporcional.Fole em formato arredondado com 15 cm no ponto 

maior finalizando com 13 cm na parte inferior, acompanhado com viés em policloreto 

de vinila 4/11 na cor a definir coestruzado brilhante dando forma e armação para a 

mochila.Na lateral esquerda da mochila deverá ter um bolso em tela 100% poliéster 

na cor a definir, em formato de losango na parte externa e interna em tecido de malha 

poliéster medindo 12 cm de largura e 13 cm de altura. Acabamento na abertura de 

25 mm em elástico na cor a definir. As costas da mochila deverão possuir três 

costuras em “V” invertido, distribuídas em ângulos abertos, tendo acabamento 

externo com friso em policloreto de vinila quatro 4/11 na cor a definir coestruzado 

brilhante. Acabamento interno em espuma PAC de 4 mm forrada com tecido 

maquinetado resinado com formato de losango na cor preto. Alças de ombro com 

desenho ergonômico curvada em “H” para melhor acomodação, fixadas desde a 

parte superior das costas confeccionadas em tecido 100% poliéster na cor a definir, 

almofadada em espuma PAC de 4 mm com 35 cm de comprimento e largura em 7 

cm Aplicação de uma faixa em tecido refletivo dobrado na composição de 79% 

poliéster e 29% algodão, com 1,5 cm de largura, medida não acabada com costura 

dupla e inclinação de 45 ° a 13 cm da ponta da alça. Acabamento da alça em 40 mm 

de largura, medida não acabada, dobrado e costurado no mesmo tecido da alça. Alça 

inferior em fita 100% polipropileno bicolor com dupla faixa nas extremidades de 0,3 

cm de largura a 0,5 cm de cada lateral na cor a definir e medidas remanescentes na 

cor a definir, com 4 cm de largura e 40 cm de comprimento, costurados com o reforço 

triangular medindo 6 X 6 X 7,5 cm em tecido principal 100% poliéster na cor a definir 

com acabamento em um dos lados do triângulo em tecido 100% poliéster na cor 

preto. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador triplo 

de 4 cm em politereftalato de etileno 100% reciclado pós consumo de garrafas na 

cor verde semi translúcido com simbologia em relevo de reciclagem referente ao 

material utilizado na parte frontal inferior e abaixo, uma garrafa na horizontal para 

identificação de origem de matéria prima fazendo referência à garrafa de refrigerante, 

tendo haste para fixação da fita superior ao fundo e a fita de fixação inferior à frente 

com 5,7 cm de altura e 5 cm de largura e mínimo de 19 a 22 g, fixado por uma fita 

de 100% polipropileno bicolor com dupla faixa nas extremidades de 0,3 cm de largura 

a 0,5 cm de cada lateral na cor a definir e medidas remanescentes na cor a definir, 

costurado por sua vez reforçadamente em “X”. As pontas das alças deverão ser 

queimadas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez 

deterioração da fita. A mochila deverá ser costurada em linha 100% poliamida nas 

respectivas cores dos tecidos. Tendo Toda parte interna debruada em policloreto de 

vinila a definir. Deverá ter etiqueta fixada internamente no compartimento principal 

nas costas para identificação do aluno medindo 9 X 7 cm em tecido 100% poliéster 

com resina PU, gramatura mínima de 80 g/m2 na cor branca com espaço para 

preenchimento de dados como nome, série, escola, telefone e responsável. Etiqueta 

interna no compartimento principal em tecido resistente com logomarca do 

fabricante, CNPJ, composição do tecido e demais informações conforme norma da 

ABNT vigente. Tolerância de medidas de 10 mm. 

04 Caixa de giz de cera grosso e pequeno (12 cores) - Embalagem com logomarca 
fornecida pela Administração; material atóxico; não deve borrar, esfarelar e nem 
manchar as mãos; as cores devem corresponder aos respectivos pigmentos quando 
utilizados; deve resistir à pressão normal de uso; dimensões mínimas: 10 mm x 93 
mm e seção circular. Serão aceitos materiais com invólucro desde que atendam às 
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especificações. Apresentar Certificação do INMETRO com identificação do teor de 
metais pesados, conforme NBR 15236:2005 – Segurança de Artigos Escolares. 

05 Caderno de 96 folhas, tamanho grande, brochura de capa dura PET (reciclado) - 
Com logomarca fornecida pela Administração na capa e contracapa; o miolo deve 
ser fixado por 2 grampos na lombada e não pode ultrapassar a capa em nenhum 
ponto do caderno; dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm; possuir 96 folhas com 
no mínimo 23 pautas por página; miolo em papel off-set, gramatura mínima: 225,00 
g/m2. O produto deverá atender a Norma ABNT 15733:2009 – Tecnologia Gráfica – 
Tecnologia Gráfica, Cadernos Escolares Espiralados, costurados, argolados ou 
grampeados, com capa dura ou flexível. 

06 Caderno grande de Desenho (reciclado) - Com logomarca fornecida pela 
Administração na capa e contracapa; em espiral de arame com espessura 1,3 mm, 
espiralação com passo de 6,3 mm e acabamento coil-lock; dimensões mínimas: 275 
mm x 200 mm, escanteados na cabeça e no pé do lado oposto do espiral; possuir 96 
folhas; miolo em papel 100% reciclado com alvura mínima de 85% e gramatura de 
no mínimo 63 g/m2; capa e contracapa em material lâmina de politereftalato de etila 
reciclado pós-consumo translúcido, com gravação acetinada em um lado e liso do 
outro, dimensões mínimas de 275 mm x 200 mm x 0,45 mm, com peso mínimo de 
31 g cada. Impressão off-set por cura  Ultra Violeta (UV), com tintas secas livres de 
solventes, elaboradas a partir de materiais orgânicos.  O produto deverá atender a 
Norma da ABNT 15732:2009 – Tecnologia Gráfica – Tecnologia Gráfica, Cadernos 
de Cartografia, desenho, universitários, espiralados, colados, grampeados, 
costurados ou argolados. 

07 Régua de 30 cm (reciclada) - Possuir logomarca fornecida pela Administração: 
confeccionado em PET_PCR (politereftalato de etila reciclado pós-consumo) na cor 
verde, sem deformidades ou rebarbas; processo de produção injeção plástica; escala 
em mm e cm, legível e sem falhas; impressa através de processo de tampografia; 
dimensões mínimas: 310 mm de comprimento (hipotenusa), 30 mm de largura e 2,0 
mm espessura maior e menor 1,4 mm (ponto de chanfro), peso aproximado de 26 
gramas. 

08 Caneta esferográfica azul (reciclada)- Corpo cilíndrico ou sextavado em 
politereftalato de etila pós-consumo, com logomarca fornecida pela Administração 
impressa por processo de serigrafia em uma cor; dimensões mínimas: 145 mm de 
comprimento (sem tampa), 8,3 mm de diâmetro e esfera de tungstênio de 1 mm de 
diâmetro; 343 mg de peso líquido mínimo de tinta, atóxica, a base de corantes 
orgânicos e solventes; tubo de carga em polipropileno extrusado transparente; 
resistente durante o uso junto a ponta da escrita; tampa removível com sistema 
“antiasfixiante” desobstruído e haste para fixação em bolso, tampa superior e inferior 
em polipropileno na cor da tinta; ponteira em polipropileno ou poliestireno e ponta 
não retrátil em cobre ou latão; permitir traçado uniforme sem falhas, borras e excesso 
de tinta; não deve ressecar dentro do prazo de validade. Deverão apresentar 
rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. Apresentar certificação do INMETRO 
com identificação de teor de metais pesados para a tinta, conforme NBR 15236:2005 
– Segurança de Artigos Escolares. 

09 Caneta esferográfica vermelha (reciclada)- Corpo cilíndrico ou sextavado em 
politereftalato de etila pós-consumo, com logomarca fornecida pela Administração 
impressa por processo de serigrafia em uma cor; dimensões mínimas: 145 mm de 
comprimento (sem tampa), 8,3 mm de diâmetro e esfera de tungstênio de 1 mm de 
diâmetro; 343 mg de peso líquido mínimo de tinta, atóxica, a base de corantes 
orgânicos e solventes; tubo de carga em polipropileno extrusado transparente; 
resistente durante o uso junto a ponta da escrita; tampa removível com sistema 
“antiasfixiante” desobstruído e haste para fixação em bolso, tampa superior e inferior 
em polipropileno na cor da tinta; ponteira em polipropileno ou poliestireno e ponta 
não retrátil em cobre ou latão; permitir traçado uniforme sem falhas, borras e excesso 
de tinta; não deve ressecar dentro do prazo de validade. Deverão apresentar 
rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. Apresentar certificação do INMETRO 
com identificação de teor de metais pesados para a tinta, conforme NBR 15236:2005 
– Segurança de Artigos Escolares. 

10 Caderno de 10 matérias espiral de capa dura PET (reciclado)– Capa e contracapa: 
em material lâmina de politereftalato de etila reciclado pós-consumo translúcido, com 
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gravação acetinada em um lado e liso no outro, dimensões mínimas de 275 mm x 
200 mm x 45 mm, com peso mínimo de 31 g cada. Impressão off-set por cura Ultra 
Violeta (UV), com tintas secas livres de solventes, elaboradas a partir de materiais 
orgânicos. Logomarca a ser fornecida pela Administração na capa e contracapa. 
Escanteadas na cabeça e no pé do lado oposto ao espiral. 
- Espiral: em arame revestido em nylon branco, com espessura mínima de 1,3 mm, 
sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar 
travas que impossibilitem a formação de pontas agudas; 
- Miolo: possuir 200 folhas e no mínimo 27 pautas por página; em papel 100%  
reciclado, com alvura mínima de 85 % e gramatura de no mínimo 59 g/m2. O produto  
deverá atender a Norma da ABNT 15733:2009 – Tecnologia Gráfica – Tecnologia  
Gráfica, Cadernos Escolares Espiralados, costurados, argolados ou grampeados, com 
capa dura ou flexível. 

11 ESTOJO ESCOLAR INJETADO – O estojo deverá ter a logomarca da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE Butiá em relevo, centralizado na parte superior, medindo 100 mm X 
07mm a escrita; confeccionado em polímero PP na cor verde, sem deformidades ou 
rebarbas; com dobradiça direta na própria peça, processo de produção injeção 
plástica; dimensões mínimas (fechado): 200 mm de comprimento, 65 mm de largura, 
35 mm de altura e 2,0 mm espessura de parede, peso aproximado de 90 gramas. 

12 AGENDA ESCOLAR - Para acompanhamento da rotina escolar do aluno, com miolo 
em papel 100% reciclado, gramatura de 75 g/m2 impressas na cor azul royal, 
impressão 1 X 1, sendo cada folha contendo 2 dias conforme desenho em anexo, 
com brasão do município em marca d’água e espaço para inserir data e marcação 
do dia da semana, tipo permanente e espiraladas, com capa e contra capa rígidas 
em pet reciclado pós-consumo transparente, com espessura mínima de 0,50 mm 
sobre capa em papel couchê de 230 g/m2com impressão 4 X 4  cores conforme arte 
a ser fornecida pela administração. Acabamento por meio de elástico com ponteiras 
cromadas fixadas permanentemente na cor vermelha para fechamento. Primeiras 
páginas com dados pessoais, dados para retirada do aluno por pessoas autorizadas 
com nome, parentesco, telefone e identidade, calendário 2018 e 2019. Nas páginas 
finais da agenda deverá conter o mapa do Brasil, agenda telefônica com e-mail. Miolo 
com no mínimo 180 páginas no tamanho 140 X 200 mm (LXA). Deverá atender os 
requisitos de segurança e toxicológica de acordo com NBR 15236 – segurança de 
artigos escolares. O produto deverá ser produzido atendendo os requisitos da NBR 
15818. 

 
 

LOTE 02 
 

 ITEM ESPECIFICAÇÕES 

01 Pacote com 100 folhas de Desenho - Papel de desenho A4: Embalagem com 100 
folhas, gramatura 180 g/m2. Com dimensões de 210 mm x 297 mm, na cor branca 

02 Pacote com 100 folhas de ofício - Papel sulfite A4 Embalagem com 100 folhas, 
gramatura 75 g/m2. Com dimensões de 210 mm x 297 mm, na cor branca  

03 Tesoura de ponta arredondada -  cabo 100% polipropileno e lâmina de corte 
produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm. A tesoura deve 
possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura 
devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou 
outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas 
e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do 
produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da 
composição de aço inoxidável. Comprimento mínimo: 125 mm. Apresentar 
certificação do INMETRO ou laudo conforme NBR 15236:2005 – Segurança de 
Artigos Escolares. 

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

05 Conjunto com 6 tubos de cola colorida – No mínimo 23 g, atóxica, com bico aplicador, 
cores vivas e intensas, secagem rápida, com 6 cores (primárias). 

06 Tubo de cola branca de 90 g - Cola Branca – peso líquido mínimo de 88,20 gramas, 
líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O 
produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais 
e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um 
filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. 
Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de 28 a 32%. Formato 
do frasco e dos rótulos de acordo com padrões do fabricante, sem interferir com o 
layout do programa. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. O tubo 
de cola deve ser ensacado individualmente em saco plástico lacrado e impermeável, 
para proteção contra vazamentos. Apresentar certificação INMETRO ou laudo de 
ensaio de viscosidade, do teor de sólidos e de toxicidade com identificação do teor 
de metais pesados para a cola, NBR 15236:2005 – Segurança de Artigos Escolares. 

07 Caixa de massa de modelar (12 cores) – Massa para fazer modelagem, e que possa 
ser pintado com tintas acrílicas, PVA e guache, estojo com 12 cores, com peso 
mínimo de 180 g, a base de carboidratos e cereais, água, glúten, cloreto de sódio, 
propilparabeno aroma, aditivos e pigmentos, massa com textura super macia, 
excelente consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarela, produto atóxico, 
não mancha as mãos, pode ser reaproveitado, indicada para crianças a partir de 3 
anos de idade, com validade de 24 meses, com selo do INMETRO. Apresentar 
amostra da embalagem para comprovar certificação.  

08 Caixa de lápis de cor grande (12 cores) - Lápis de cor, formato cilíndrico ou 
sextavado, confeccionado em resina termoplástica com no mínimo 40% do peso do 
produto em material reciclado, recoberto com tinta atóxica; cores obrigatórias preto, 
amarelo, laranja, vermelho, rosa, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom; o 
lápis deve ser apontável e permitir seu uso; dimensões mínimas: 6,4 mm de 
diâmetro, 166 mm de comprimento e diâmetro do grafite 1,9 mm. Cada lápis deve 
trazer, embaixo relevo, a marca do fabricante gravada no seu corpo. Apresentar 
Certificações de todos os seus requisitos de desempenho, de segurança e 
informações nas embalagens deve atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 
15236:2012 e nas portarias INMETRO n° 481/2010, n° 262/2012 e todas as suas 
portarias complementares. 

09 Caixa de canetas hidrocor (6 cores de ponta grossa) - Corpos injetados em 
poliestireno nas cores da tinta; marca do fabricante impressa na embalagem e no 
produto: tampa de proteção da ponta com sistema de ventilação “antiasfixiante” 
desobstruído; tampinha superior em poliestireno soldada no corpo por ultra-som; 
tinta atóxica a base de água; lavável; comprimento mínimode cada caneta: 124 mm, 
carga com no mínimo 2,7 g de tinta por hidrográfica embaladas em cartela de PVC 
cristal com sistema de lacre, Certificação do INMETRO com identificação do teor de 
metais pesados para a tinta, conforme NBR 15236:2055 – Segurança de Artigos 
escolares. 

10 Borracha Branca nº 60 - Fabricada em estireno butadieno natural, sem cortante e 
macia; capaz de apagar a escrita sem borrar ou manchar o papel; dimensões 
mínimas: 30 mm de comprimento, 20 mm de largura e 5 mm de espessura. 
Apresentar certificação do INMETRO conforme NBR 15236:2005 – Segurança de 
Artigos Escolares. 

11 Lápis Preto nº 2 - Lápis apontado, formato cilíndrico ou sextavado, confeccionado 
em resina termoplástica com no mínimo 40% do peso do produto em material 
reciclado, recoberto com tinta atóxica; o lápis deve ser apontável e permitir seu uso; 
dimensões mínimas: 6,4 mm de diâmetro, 166 mm de comprimento e diâmetro do 
grafite 1,9 mm. Cada lápis deve trazer, embaixo relevo, a marca do fabricante 
gravada no seu corpo. Apresentar Certificações de todos os seus requisitos de 
desempenho, de segurança e informações nas embalagens deverá atender ao 
estabelecido na norma ABNT NBR 15236:2012 e nas portarias INMETRO n° 
481/2010, n° 262/2012 e todas as suas portarias complementares. 

12 Apontador com depósito- Para lápis grafite; fabricado em material plástico rígido, 
com um furo cônico, lâmina em aço temperado de alta resistência fixada por parafuso 
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metálico, que garanta apontabilidade; possuir ajuste adequado (sem folga) entre o 
apontador e o depósito; comprimento mínimo: 35 mm. O produto deve estar 
certificado junto ao INMETRO Segurança de Artigos Escolares. 

13 Cola bastão - Cola em bastão a base de polímeros sintéticos em água, com boa 
adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo 
manchar onde aplicada. 
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 20/2017 

 

                                               ANEXO III 

 

 

           D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa ________________________________________, através de 

seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF 

_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pelo MUNICIPIO DE BUTIÁ, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

nº. 20/2017, que ACEITA todos os termos dispostos no presente Edital, para licitar 

com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas, e me comprometo a 

entregar todos os itens de acordo com as especificações contidas no anexo II do 

presente edital.  

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

                 ....................... de .....................................  de 2017.
  

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 
CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 
original para que se proceda à autenticação) 
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 20/2017 

 

 ANEXO IV 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
A empresa ________________________________________, através de seu 

representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF 

_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pelo MUNICIPIO DE BUTIÁ, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 

20/2017, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em 

qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

                     ....................... de .....................................  de 2017.
  

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 
CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 
original para que se proceda à autenticação) 
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 20/2017 

 

 ANEXO V 

 

                                     D E C L A R A Ç Ã O 

 

 
                             A empresa _______________________________________, 

através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, 

CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 

__________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICPIO DE BUTIÁ, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n 20/2017, que não possui em seus 

quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos, conforme o 

Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

   .................., ............ de .............................  de 2017.  

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E  CARIMBO 
DA EMPRESA 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original 
para que se proceda à autenticação) 
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 20/2017 

 

 ANEXO VI 

 

                                   D E C L A R A Ç Ã O 

 

 
A empresa _______________________________________, através de seu 

representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF 

__________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 

__________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE BUTIÁ, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO n 20/2017, que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

   Butiá, ............ de .............................  de 2017. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO 
DA EMPRESA 

 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original 
para que se proceda à autenticação) 
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ANEXO VII 

 
   MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017. 

                   O MUNICÍPIO DE BUTIÁ, com sede à rua do Comércio, 566 – Butiá/RS, inscrito no CNPJ 

nº 88.117.718/0001-03, representado neste ato pelo Sr........................................, Prefeito Municipal, nos 

termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão nº ____/2017, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, homologada em _________ e publicada no ________, em __________, resolve 

REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as 

condições do Edital e os itens que seguem: 

 
                       Item 01 – (nome da empresa), com sede à _____________________, representado nesta 
ato por seu representante legal, Sr_____________________, portador da Carteira de Identidade RG nº 
_______________ e CPF nº __________________. 
 
                       Item 02 – (nome da empresa), com sede à _____________________, representado nesta 
ato por seu representante legal, Sr_____________________, portador da Carteira de Identidade RG nº 
_______________ e CPF nº __________________. 
 
                       Item 03 – (nome da empresa), com sede à _____________________, representado nesta 
ato por seu representante legal, Sr_____________________, portador da Carteira de Identidade RG nº 
_______________ e CPF nº __________________. 
 
 
1 – OBJETO, PREÇO E CONDIÇÕES 

1.1 - O objeto da presente ata é o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais escolares, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.  
 
1.2 - Os preços ofertados pelas empresas constam do “demonstrativo de propostas vencedoras”, anexo 
da presente ata. 
 
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, 
conforme Art. 15, § 4º da Lei 8.666/93. 
 
1.4 – A empresa vencedora assume a responsabilidade de fornecimento, mediante assinatura de 
demonstrativo de propostas vencedoras, anexo da presente ata, bem como todas as condições 
constantes no edital do pregão nº ____/2017 e seus anexos; 
 
1.5 – A empresa receberá cópia integral da presente ata, no ato da assinatura de seu anexo 
(demonstrativo de propostas vencedoras). 
 
2 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
 
2.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega dos materiais, 

depositados na conta nº ........................, Agência ......................., mediante a apresentação das Notas 

Fiscais e o pedido de pagamento pelo Núcleo de Material desta Prefeitura. 

Parágrafo único: Eventuais despesas com Tarifas Bancárias decorrentes do pagamento serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

2.2 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar 
e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 
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a) Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pelo órgão competente; 
b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 
 

3 – DOS PRAZOS  

3.1 – A presente ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura; 
 
4 – DO CONTRATO 
 
4.1 – Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa ata serão celebrados contratos 
específicos com as empresas, com posteriores solicitações; 
 
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
5.1 - A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitado, a(s) quantidade solicitada(s) pelo Município, 
não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas. 
 
5.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e entrega dos produtos com as quantidades 
solicitadas nos locais determinados pela CONTRATANTE, sem que haja qualquer custo adicional, 
devendo a mesma cumprir com todas as exigências constante no edital do Pregão nº ____/2017 e seus 
anexos; 
 
5.1 – Os produtos a serem entregues e que porventura forem rejeitados, por estarem em desacordo com 
as especificações ou condições exigidas no contrato deverão serem substituídos nos seguintes prazos: 
 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
b) em até 24 horas após a Contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de 
irregularidade seja posterior à entrega; 

 
5.2 – A recusa injustificada da Contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções 
previstas na presente ata; 
 
5.3 - Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura 
administrativa do Município de Butiá.  
 
5.4 - Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador 
(Secretaria Municipal de Administração), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.  
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 – O registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 
 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa ata de registro de preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa 

aceitável; 
c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao 

praticado no mercado; 
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado 

de cumprir as exigências desta ata de registro de preços por fato superveniente, decorrentes 
de caso fortuito ou força maior; 

 
6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a “e)”, 
será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
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6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
7 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
7.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto na Cláusula II, item 2.1 e 
2.2. 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
 
8.1 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de 
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de 
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer 
tipo de demanda. 
 
8.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, 

com perfeição e acuidade. 

8.3 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), 

como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por 

quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 

8.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, 

ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser 

adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 

8.5 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

8.6 - No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem 

como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto. 

8.7 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor total registrado. 
 
 
9. DAS PENALIDADES 

9.1 Caso haja inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, o Município 
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, 
consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.  
 
9.2  As penalidades  serão: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
9.3 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contra quaisquer das situações acima previstas.  
 
9.4 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 
devidamente registradas 
 
9.5  Serão aplicadas as penalidades: 
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9.3.1  quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não 
assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município; 
 
9.3.2  sempre que verificadas pequenas irregularidades;  
 
9.3.3 quando houver atraso injustificado no fornecimento, entrega solicitado(s) e/ou execução do(s) 
serviço(s) por culpa da empresa; 
 
9.3.4 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 
executado(s);  
 
9.3.5 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever 
originado de norma legal ou regulamentar pertinente.  
 
9.6 Para o caso previsto no subitem 9.3.1 será aplicada uma multa de 1% sobre o valor total homologado 
para a Empresa. 
 
9.7 Para o caso previsto no subitem 9.3.2 será aplicada uma multa de 0,2% sobre o valor total registrado 
para a Empresa. 
  
9.8 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que 
se verificarem pequenas irregularidades (subitem 9.3.2). A sua reiteração demandará a aplicação de pena 
mais elevada, a critério do Município. 
 
9.9 A multa será de 0,2% por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado para a empresa, para 
o caso previsto no item 9.3.3, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
9.10 Para os casos previstos no subitem 9.3.4 será aplicada a multa de 100% sobre o valor do item mal 
executado. 
  
9.11 Para os casos previstos no subitem 9.3.5 será aplicada a multa de 15% sobre o valor total registrado 
para a empresa. 
 
9.12 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a Ata de 
Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei. 
 
9.13 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente.  
 
9.14 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade 
para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame 
por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal. 
 
9.15 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.   
 
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em 
que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que 
possam levar ao cancelamento do registro de preços. 
 
11.2 – A presente minuta poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
10.3 – A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia 
condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas assinaturas. 
 
10.4 – A Ata poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
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10.5 - Aplica-se a presente ATA as disposições da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 e no que couber a Lei 
8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como o decreto Municipal nº “03/2010. 
 
10.6 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro 
da Comarca de Butiá, RS, com renúncia de quaisquer outros ainda que privilegiados. 
 
              E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas na presente ata, mediante assinatura no demonstrativo de propostas vencedoras (Anexo I 
da Presente ata) que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Prefeito Municipal e duas 
testemunhas.  
 

                                   Butiá, ....... de.................. de 2017. 

    

 

                                                                                  DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                                                                Prefeito Municipal 

                                                      

Testemunhas: 

 

__________________________________            __________________________________            

 

OBS: O presente instrumento tem aprovação da Procuradoria Municipal. 
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ANEXO VIII 

 
Demonstrativo de propostas vencedoras – anexo da ata nº _____/2017. 

 

Item Descrição do item Qtde 

01 - - 

Classificação Razão Social da Empresa    Valor R$ 

1ª Empresa 1  

2ª Empresa 2  

3ª Empresa 3  

... ...  

 
 

Item Descrição do item Qtde 

02 - - 

Classificação Razão Social da Empresa    Valor R$ 

1ª Empresa 1  

2ª Empresa 2  

3ª Empresa 3  

... ...  

... 
 
             A empresa______________________________, com sede à 

_____________________, representada nesta ato por seu representante legal, 

Sr_____________________, portador da Carteira de Identidade RG nº _______________ e 

CPF nº __________________, abaixo firmado, assume todas as responsabilidades pelas 

exigências do edital do pregão ____/2017 e seus anexos, declarando nesse ato que reconhece 

todas as condições impostas. 

        Butiá, _______________________ 

 

                       CONTRATADA                                                           MUNICÍPIO DE BUTIÁ 
                                                                                                               CONTRATANTE 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 
Processo nº 4809/2017 

 
 

OBJETO: Aquisição de materiais escolares para as escolas municipais, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação (SMED). 
 
INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 04/01/2018– 09:00h 
LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 16/01/2018 – 09:30 min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/01/2018 – 09:31 min. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 16/01/2018 – 15:00Hs 
 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Butiá, no seguinte endereço eletrônico:  

www.pregaoonlinebanrisul.com.br  ou www.butia.rs.gov.br 

  

 

 

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                              Prefeito Municipal  
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