
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº03/2018 

             Processo Administrativo nº896/17 e 57/2018 

“AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA 

PROJETO DE OFICINA DE ARTES 2018/SMEC“ 

 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS , através 

de sua representante legal Exmª. Prefeita Municipal, Rita de 

Cássia Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, 

e Lei Complementar nº 123/06, torna público, para conhecimento dos 

interessados que se encontra aberta, licitação, sob a modalidade 

de "TOMADA DE PREÇOS", tipo menor preço por ítem, para Aquisição 

de materiais para uso da Secretaria Municipal da Educação de  

Muitos Capões/RS. 

  

     Os envelopes contendo os documentos e as 

propostas serão recebidas até o dia 21 de fevereiro de 2018, às 9 

horas, quando serão abertos, na Sala das licitações, junto ao 

prédio da Prefeitura Municipal, sito a rua Dorval Antunes Pereira, 

950, em Muitos Capões – RS, CEP 95.230-000. 

 

1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE 

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA E DE EXPEDIENTE PARA PROJETO DE OFICINA DE 

ARTES 2018/SMEC, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL GINA GUAGNINI, NAS MODALIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 

DIVIDIDO EM: CRECHE E PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NO ANEXO I DO EDITAL:  

 

TODOS OS  PRODUTOS COTADOS DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE 

 

  

 

Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do 

programa “Kit Proposta”, deverá ainda ser impressa a mesma após a 

cotação e obrigatoriamente ser entregue esta ao pregoeiro ou CPL. 

 Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD ou por e-mail no dia e 

hora da abertura do certame, a proposta através de arquivo com extensão. 

KIT. O executável deverá ser obtido através do site 

www.muitoscapoes.rs.gov.br ou pelo e-mail: 

licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o fornecedor/licitante deverá  

instalar o executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR UNITÁRIO.    

O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA 

a) Itens sem cotação deverá ficar vazio. 

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para 

preenchimento da proposta,  www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção 

Licitações.  

  

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/
mailto:licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br
http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/


 

 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

     Serão admitidos à licitação as Empresas 

que apresentarem os documentos comprobatórios de habilitação 

jurídica, regularidade fiscal de acordo com as normas da Lei nº 

8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, a saber: 

 

2.1 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

Sociedade Comercial e em caso, de Sociedade por Ações, acompanhado 

do documento de eleição de seus administradores;  

2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da empresa 

participante do certame; 

2.4 – Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

observação 1- A comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida    

quando da assinatura do contrato. 

Observação 2-  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

Observação 3 – Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 

com efeito, de certidão negativa. 

Observação 4 – A não–regularização da documentação, no prazo 

previsto mencionado na observação 3, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e deste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

2.5 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da Sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no 

máximo 60 dias anterior a data de abertura da licitação; 

2.6 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social (2016 OU 2017), já exigíveis  e apresentados na 

forma da lei.  

2.6.1-No caso de empresa que não tenha um ano de exercício social, 

deverá comprovar suas atividades na forma de apresentação de 



 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, porém, deverão ter, 

no mínimo 3 (três) meses de efetiva atividade (comprovada).  

2.7- Declaração ou outro documento mencionando que  em cumprimento  

ao inciso XXXIII, do artigo 7º da CF/88 combinado ao inciso V do 

artigo 27 da Lei de Licitações,  não possui no quadro funcional 

pessoas menores de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

2.8- Declaração ou outro documento mencionando  que não foi  

declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas (federal, estadual e municipal). 

2.9- - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,  para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho. ( Lei nº 12.440/2011). 

2.10 - A documentação solicitada nos itens 2.1 ao 2.9, deverão ser 

apresentados para fins de expedição do Certificado de Registro 

Cadastral, no prazo estabelecido no § 2o do art. 22 da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

  

2.11 - O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado 

no envelope correspondente a documentação, juntamente com os 

documentos solicitados nos itens 2.3 e 2.4 e  2.12 se atender os 

requisitos da LC 123/06.  

2.12- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos arts. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, deverá apresentar no envelope de habilitação, declaração 

firmada por contador,  ou documento expedido pela Junta Comercial 

sede da empresa de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte,  e que não se enquadra em nenhum dos impedimentos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da referida lei. As 

declarações falsas estarão sujeitas as penalidades na forma da Lei 

de Licitações, não excluindo as sanções da legislação penal. 

Observação 1: As empresas que não enviarem referido documento, 

caso sejam microempresa ou empresa de pequeno porte, não terão o 

benefício contido na referida lei mencionada acima.  

2.13- Os documentos solicitados para a confecção do CRC,  poderão 

ser originais,  cópias autenticadas por tabelião ou por 

funcionário da administração municipal.  Os documentos expedidos 

pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 

reprográfica sem autenticação (cópia simples), entretanto, estarão 

sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta 

realizada pela Comissão de Licitações. 

2.14- O CRC , não será considerado para efeito de habilitação em 

certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de 

validade vencida.  

2.15- Todos os documentos apresentados deverão serem 

correspondentes  à matriz ou à filial da empresa que ora se 

habilita para este certame licitatório.   

 

NOTA IMPORTANTE:  

A. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos 

públicos Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de 



 

Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante 

ficará condicionada à apresentação do documento que não pôde ser 

apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 

05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

 

 A.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento 

que demonstre que a licitante está irregular perante determinado 

órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de 

acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 

8.666/93. 

 

 A.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de 

empenho e/ou contrato), vindo o contratado apresentar certidão 

positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 

irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão 

contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme 

artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93. 

 

 A.3. Havendo, por parte dos Órgãos Diretivos das entidades 

governamentais grevistas, normatização sobre o procedimento a ser 

adotado em relação aos documentos por elas expedidos, somente 

será aceita documentação que estiver atendendo aos dispositivos 

da respectiva normatização. 

 

3 – PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

3.1- O prazo para a entrega de todo o objeto licitado será de até 

5 dias após a homologação/expedição da nota de empenho do objeto 

adjudicado, diretamente no ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES, conforme relação, sendo que o 

pagamento será efetuado em  parcela única até  15 dias  após a   

entrega do objeto licitado conforme solicitado;  

3.2 – A empresa vencedora do item ou itens deverá fazer a entrega 

do material solicitado todo de uma única vez, respeitando a 

descrição e a qualidade solicitada; 

3.3 – A empresa deverá respeitar as marcas pré-aprovadas pelo 

município ou enviar um mostruário para conferência da qualidade da 

licitação; 

3.4 – Os produtos que não respeitarem as descrições solicitadas na 

licitação, não serão aceitos. 

 

 OBSERVAÇÃO: A licitante que não se fará presente no dia da 

abertura do envelope contendo a documentação, poderá enviar junto 

com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal a que 

tem direito para interposição de eventual recurso ou impugnação na 

fase de habilitação, desde que seja habilitada a participar do 

certame. 

 

4 - APRESENTAÇÃO  DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

    



 

4.1 - Em envelope lacrado (no 1), os proponentes apresentarão a 

documentação, solicitada  no item 2.11, contendo,  na parte 

externa do envelope a menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 

FONE E FAX 

  

4.2 - Em envelope distinto, lacrado, (no 2), o(s) licitante(s) 

apresentará(ao) (a) proposta(s) de preços, que deverá(ao) ser(em)  

assinada(s) pelo(s) responsável(is) legal(is). Se forem 

procuradores, anexar a procuração respectiva. Se não for o 

original, deverá ser cópia autenticada por tabelião, devendo 

constar na parte externa do envelope a menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 

FONE E FAX 

 

4.3 - As propostas deverão atender os termos deste Edital quanto 

ao prazo de entrega e as condições de pagamento. 

4.4 - O preço proposto será fixo, não admitindo-se reajustes sob 

qualquer título. 

4.5- Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações 

previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, 

fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham 

a incidir sobre o  objeto licitado. 

4.6-Os preços propostos serão considerados completos e suficientes 

para o objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer 

reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou má 

interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira 

responsabilidade da empresa participante do processo licitatório, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para 

que não faça cotação errada.  

4.7- A apresentação da proposta pela empresa participante, implica 

aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a 

matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso 

não cumpra as disposições contidas neste edital, será imputada a 

empresa vencedora a  pena prevista no art. 87,III da Lei de 

Licitações, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses.   

4.8 - A Comissão de Licitação não aceitará propostas com  produtos 

cotados sem constar marca.   



 

4.9 -  Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, 

extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas 

como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. Portanto, as propostas 

que não atenderem os termos deste EDITAL serão desclassificadas. 

4.10-A(s) empresa(s) participantes do processo licitatório, ao 

efetuarem a(s) sua(s) proposta(s),  deverão obedecer rigorosamente 

ao descritivo dos itens, sem qualquer alteração quanto a ordem, 

quantidades e características dos mesmos, sob pena de 

desclassificação da proposta.  

4.11- Para o objeto do presente edital deverão ser apresentadas 

amostras até o  dia 16/02/2018, as quais serão avaliadas de acordo 

com os critérios elencados nos itens  4.11.4, 4.11.5. A emissão de 

relatório desfavorável em relação à amostra apresentada para 

avaliação impossibilitará a oferta para a marca reprovada, 

entretanto não implicará desclassificação da licitante, desde que 

faça oferta de ítem  das marcas já pré-aprovadas neste edital ou 

com parecer favorável; 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

 

4.11.1. Caso as licitantes optem por cotar produtos das 

marcas/fabricantes pré-aprovadas, constantes nos Anexos, não 

necessitarão apresentar amostras. As licitantes que desejarem 

ofertar produtos de marca/fabricante diversos dos pré-aprovados, 

deverão apresentar uma unidade, original, do respectivo objeto, 

respeitando a unidade de medida (caixa/pacote) quando for o caso, 

sob pena de desclassificação do item em caso de descumprimento, no 

prazo estabelecido no ítem  acima; 

 

4.11.2. Juntamente com as amostras enviadas para análise, deverá 

ser juntada uma correspondência com identificação do proponente, 

especificando quantas amostras estão sendo enviadas, nome/marca do 

produto e número do item no edital a que se refere, (ver anexo I). 

Caso as licitantes optem por cotar produtos pré-aprovados, não 

precisará  enviar amostras. As amostras somente deverão enviadas 

caso  não seja produtos dessas marcas pré-aprovadas. As empresas 

que cotarem produtos de marcas não pré aprovadas e que não tenham 

enviadas amostras, ou tenham  sido enviadas e  foram reprovadas,  

esses itens  serão desclassificados. As amostras deverão ser 

enviadas dentro de envelope ou caixa, constando também na parte 

externa a seguinte menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS  03/2018 

- A M O S T R A – SETOR DE LICITAÇÕES 

PROPONENTE – Nome da Empresa 

FONE/FAX 

E-MAIL 



 

 

4.11.3- O proponente deve encaminhar as amostras ao SETOR DE 

LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, sito à rua 

Dorval Antunes Pereira, 950, de acordo com as exigências do edital; 

 

4.11.4- O objeto do presente edital deve preencher todos os 

requisitos e características mínimas exigidas na descrição do ítem. 

Os itens que não tenham marcas pré- aprovadas, não necessitam 

enviar amostras, porém devem cotar produtos de boa qualidade 

disponíveis no mercado, devendo os mesmos ser de 1ª (primeira) 

linha de cada marca oferecida. Materiais de qualidade inferior 

serão devolvidos; 

 

4.11.5- Os produtos serão analisados, quando couber, pelos 

seguintes critérios objetivos, como: durabilidade, apresentação, 

componentes, segurança, deformidades, acabamento, encaixe, 

espessura, comprimento, largura, altura, borrões, rebarba, duração 

sem falhas, funcionalidade, secagem, odor, aderência, rolamento, 

luminescência, qualidade na escrita, qualidade no conteúdo, 

dimensões, fixação, transparência, resistência, alongamento, 

tração, remoção. 

 

5 - DO JULGAMENTO:  Esta licitação é do tipo menor preço e o 

julgamento será realizado pela Comissão de Licitações, levando em 

consideração o menor preço por item.    

 

6 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Em todas as fases da presente 

licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

7- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO: A homologação e 

adjudicação do objeto desta licitação será efetuada pela Exmª. 

Prefeita Municipal, à proponente que apresentar  a  proposta de 

acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço  

por item. 

 

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

8.1- O Município de Muitos Capões/RS, reserva-se o direito de 

rejeitar todas as propostas, bem como, o de revogar a presente 

licitação por razões de interesse do serviço público, sem que 

assista aos interessados direito a qualquer indenização; 

8.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato.  

8.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 



 

8.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa. 

8.5 – A não–regularização da documentação, no prazo previsto no 

item 8.4, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e deste edital, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.6- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

8.7 -Para efeito do disposto no item 8.6 do edital, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da 

proposta de menor valor, logo após a classificação (depois de 

ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, 

seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 

julgamento definitivo do recurso interposto), será convocada a 

empresa beneficiária da LC 123/06, para que apresente nova 

proposta, querendo, para os itens que foi convocada, desde que a  

nova proposta de preço seja inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada, na forma do inciso anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 8.6 deste edital, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito, para que no prazo de 24 horas 

apresente nova proposta, querendo, conforme estabelece a LC 

123/06, sendo entendido a não apresentação de nova proposta , como 

renúncia ao privilégio concedido. 

III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo do item 8.6 deste edital, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

8.8- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 

8.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. O disposto neste item somente 

se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa de pequeno porte. 



 

8.9 - Será firmado contrato com o proponente vencedor da 

licitação, nos termos da Lei, nº 8.666/93, texto vigente.  

8.10- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou de quaisquer outros documentos, 

ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, que diz 

respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno 

Porte. 

8.11- Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e 

as propostas, apresentar reclamações, recursos, nova oferta de 

preços e assinar atas, as licitantes ou seus representantes 

devidamente credenciados, com poderes específicos para tal. 

8.12- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à 

documentação, não serão admitidos à licitação as participantes 

retardatárias. 

8.13- Em caso de reclamação, a licitante deverá prestar os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Muitos 

Capões/RS , sempre via protocolo; 

8.14- A licitante assumirá inteira responsabilidade por todos os 

prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município 

de Muitos Capões/RS ; 

8.15- A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, 

será notificada via protocolo e reincidindo na falta poderá sofrer 

as penalidades previstas neste edital; 

8.16- A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os 

prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município 

de Muitos Capões/RS, quando da execução dos serviços; 

8.17- O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias nas compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

8.18-  Não serão aceitos na entrega, produto(s) de marcas(s) 
diferente(s) daquela(s) constante na proposta vencedora.  
 

9- DAS PENALIDADES A SEREM APLICADAS ÀS EMPRESAS: 

9.1- À licitante vencedora do presente certame que se recusar, 

injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, conforme 

artigo 81 da lei nº 8.666/93. 

9.2- Pelo atraso injustificado na entrega do (s) objeto (s) 

licitado (s), conforme prazo previsto no edital, e/ou entregar em 

desacordo com o solicitado, a Administração  aplicará multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da proposta, acrescida de correção 

monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, conforme art. 86 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.3- Além da multa, o Município poderá aplicar as seguintes 

penalidades: 

9.3.1 - ADVERTÊNCIA 



 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes 

hipóteses: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, 

independentemente da aplicação de multa moratória. 

b)- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos 

ao desenvolvimento dos serviços da entidade. 

9.3.2-SUSPENSÃO 

a)- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM o 

Município de Muitos Capões/RS  . 

b)- A suspensão do direito de licitar e de contratar com o 

Município de Muitos Capões/RS , poderá ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato, 

por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis da data do recebimento da intimação. 

c)- A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e 

de contratar com a entidade poderá ser aplicada nos seguintes 

prazos e situações: 

d)- Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses: 

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham 

acarretado prejuízo à entidade. 

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido 

aplicação da sanção de advertência. 

e) - Por 1 (um) ano: 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante 

que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover 

novo procedimento licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo 

estabelecido. 

f)- Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente. 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, 

ensejando a rescisão do contrato. 

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou 

falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação. 

V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da 

licitação. 

VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para 

licitar e contratar com a entidade. 

9.3.3 - MULTA 



 

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa 

moratória e multa por inexecução contratual. 

9.3.4 - MULTA MORATÓRIA 

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado 

no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital para 

os compromissos assumidos. 

II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por 

cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor da NOTA DE 

EMPENHO. 

9.3.5 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no 

percentual de 5% (cinco por cento) pela rescisão do contrato por 

culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado. 

9.3.6 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM o 

Município de Muitos Capões/RS .  

a)- A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o 

Município de Muitos Capões/RS, será proposta se anteriormente, for 

constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada, em prejuízo da 

entidade; evidência de atuação com interesses escusos ou 

reincidência de faltas que acarretem prejuízos à entidade ou 

aplicação sucessivas de outras penalidades. 

b)- A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada 

de transacionar com a Município de Muitos Capões/RS ,   enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja 

promovida a reabilitação. 

c)- A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o 

Município de Muitos Capões/RS,   poderá ser proposta pela mesma, 

na ocorrência de uma das situações previstas nos itens acima, 

concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 

(dois) anos. 

d)-As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções 

cabíveis. 

 

10- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  A despesa decorrente com a presente 

licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias. 

  

Material de Distribuição Gratuita: 

 

Projeto atividade: 2154 – Aquisição de materiais escolares – ensino 

fundamental – CR 257 

Projeto atividade: 2155 – Aquisição de materiais escolares – ensino 

fundamental –creche – CR 283 

Projeto atividade: 2226 – Aquisição de materiais escolares – ensino 

infantil – Pré-escola – CR 284 

Natureza da despesa: 33.90.32 – material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 



 

 

Material de Expediente: 

 

Projeto atividade: 2149 – Manutenção do ensino fundamental CR 246 

Projeto atividade: 2146 -  Manutenção do ensino infantil – creche CR 269 

Projeto atividade: 2147 – Manutenção do ensino infantil – Pré-escola CR 

277. 

Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo. 

 

Secretaria do Meio Ambiente, Turismo e Cultura 

2.170 – Atelier de Pintura em Tela 

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

Cód Reduz. 628 

 

 

11-DAS INFORMAÇÕES: 

 

 
 Maiores informações complementares poderão ser 

obtidas junto a Administração Municipal de Muitos Capões/RS, sito 

à Rua Dorval Antunes Pereira, 950, no horário Comercial, ou pelo 
telefone 54- 3612 2107.  Se referentes a condições específicas 
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 
objeto, deverão ser solicitadas à Comissão de licitações, por 
escrito, no mínimo até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura da licitação.   
 

12 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e 

inseparável deste edital os anexos: 

12.1. Anexo I – Relação do Material De Expediente E Distribuição 

Gratuita (Escola Gg);  

12.2. Anexo II - Declaração de Cumprimento das Condições de 

Habilitação e de que o equipamento ofertado atende a todos os 

requisitos do edital; 

12.3. Anexo III - Declaração do art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição 

da República; 

12.4. Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 

12.5. Anexo V - Declaração de enquadramento da empresa como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

12.6. Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços. 

 
13 – Dos Recursos: 
 

 

                           Muitos Capões, 02 de fevereiro de 2018. 

 

 

_____________________________ 

Rita de Cássia Campos Pereira 

Prefeita Municipal 
 

 
 
 



 

ANEXO I 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Ensino Fundamental - 2154 -339052 - 257 - 20  

 
 R$                                  34.141,75  

 
Educação Infantil - 2155 - 339032 -283 -20 

 
 R$                                  19.824,39  

 Educação Infantil - Pré-escola - 2226 - 339032 -284 -20 

 
 R$                                     8.209,82  

 
 

LOTE I - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ESCOLA GG) 
ITEM Produto Descrição Unidade  Valor 

Unitár
io  

Marcas 
Pré-
aprovada
s 

Total Valor 
Total 

1 Alfinete Aço niquelado nº 28, não oxidam, 
embalados em caixa com 360 
unidades. 

caixa  R$                
4,76  

Acc, Nillo 12  R$                  
57,12  

2 Alfinete para 
Mapa 

Alfinete para Mapa, caixa com 50 
unidades, Colorido. 

caixa  R$                
5,21  

  5  R$                  
26,05  

3 Algodão em 
bola colorido 

100% algodão; Embalagem com 5 
cores diferentes. 

pacote  R$                
4,55  

Cremer, 
Cottonba
by 

10  R$                  
45,50  

4 Apagador para 
quadro branco 
com suporte 
para pincel 

Apagador com base de plástico 
reforçado. Feltro super macio e 
resistente. Refil substituível. 

unidade     R$              
11,90  

Pilot, Bic, 
FaberCast
el 

1  R$                  
11,90  

5 Apagador para 
quadro negro 

Com estojo para guardar o giz, em 
madeira reflorestada com feltro 
macio. 

unidade  R$                
4,70  

Souza, 
Xalingo 

4  R$                  
18,80  

6 Apagador 
quadro branco 
magnético 

Apagador para quadro branco 
magnético; Magnético, para fixação 
em quadros imantados; Feltro de 
2mm de espessura. 

Unidade  R$                
7,20  

  10  R$                  
72,00  

7 Apito com 
cordão 

Apito plástico com cordão. 
Embocadura anatômica para impedir 
que o apito escape da boca. Grande. 

unidade  R$              
14,99  

TopMarc, 
Penalty 

15  R$                
224,85  

8 Argila Massa cerâmica fria. Embalagem com 
500g . 

unidade  R$              
11,30  

Das 20  R$                
226,00  

9 Arquivo Morto Arquivo Morto Polionda ofício, cores 
diversificadas. 

Unidade  R$                
3,35  

  20  R$                  
67,00  

10 Balões Série imperial, tamanho 09, pacote 
com 50 unidades, nas seguintes cores 
( café brasil, azul turquesa, azul baby, 
verde maça, verde folha, amarelo sol, 
laranja, vermelho quente, rosa pink, 
branco, preto, roxo ametista, lilás) 2 
pacotes de cada cor. 

pacote  R$                
7,34  

São 
Roque 

20  R$                
146,80  



 

11 Barbante Fio  Fio Ecolôgico 100% Algodão em 
embalagem com tamanho 
econômico com 1,8 kg, COLORIDO 
MESCLADO nas cores: vermelho, 
azul, laranja, amarelo. 1 de cada cor. 

unidade  R$              
19,29  

Supremo, 
EuroRom
a,Barroco 

4  R$                  
77,16  

12 Bastão de 
silicone p/ 
pistola de cola 
10w de 7,5 cm  

Pacote de 1kg que contenha bastão 
de silicone semi transparente fina de 
7,5 cm.  

pacote  R$              
23,99  

Cis, 
Rendicoll
a, 
Tramonti
na 

15  R$                
359,85  

13 Bastão de 
silicone p/ 
pistola de cola 
28cmx 12mm- 
grosso 

Pacote de 1kg que contenha bastão 
de silicone semi transparente grosso 
de 28cm x 12mm. 

pacote  R$              
23,99  

Cis, 
Rendicoll
a, 
Tramonti
na 

15  R$                
359,85  

14 Bibliocanto de 
aço 

Bibliocanto de aço colorido; Medidas 
aproximadas: 
160mm(A)x120mm(L)x100mm(P).  

Unidade  R$                
7,20  

  80  R$                
576,00  

15 Borracha 
escolar 
pequena 
tamanho 40 

Caixa Com 40 unidades, borracha na 
cor branca, borracha macia e suave. 

caixa  R$              
19,60  

Mercur, 
RedBor, 
Faber 
Castel 

45  R$                
882,00  

16 Borracha 
Staedtler Mars 
526 50 

Fórmula que deixa poucos resíduos. 
Sem ftalato e látex. Pouco desgaste. 
Não mancha o papel. Medidas 
aproximadas: 65 x 23 x 13 mm. 

Unidade  R$                
7,90  

  2  R$                  
15,80  

17 Caderno 
Caligrafia 

Caderno para caligrafia com folhas 
brancas, brochura, 1/4, capa simples, 
com motivos infantis, 40 folhas. 

UNIDAD
E   

 R$                
1,99  

Tilibra, 
Foroni, 
Jandaia 

50  R$                  
99,50  

18 Caderno 
grande 

Caderno universitário espiral capa 
dura, espiral, com motivos animais 
ou infantis, femininos e masculinos, 
com 96 folhas pautadas brancas, 
200mmx 275mm. Embalagem com 5 
cadernos. 

Embalag
em 

 R$              
33,00  

Tilibra, 
Foroni, 
Jandaia 

310  R$           
10.230,00  

19 Caderno 
pequeno 

Caderno 1/4 espiral capa dura, 
espiral, com motivos animais ou 
infantis, femininos e ,masculinos, 
com 48 folhas pautadas brancas, 
140mmx 202mm. Embalagem com 5 
cadernos. 

Embalag
em 

 R$              
21,00  

Tilibra, 
Foroni, 
Jandaia 

300  R$             
6.300,00  

20 Caixa 
correspondênc
ia tripla 

Caixa para correspondência tripla; 
Feita em poliéster Fumê; Dimensões: 
A x L x C: 38 x 260 x 365 mm (cada 
bandeja). 

Unidade  R$              
40,00  

  10  R$                
400,00  

21 Caixa de 
Ferramentas 
18 Peças  

O kit vem com alicate, chave de 
fenda, chave de boca, chave inglesa, 
serrote que faz barulho igual ao de 
verdade, martelo, parafusos e porcas. 
Diverte ao mesmo tempo que 

conjunt
o 

 R$              
58,90  

calesita 2  R$                
117,80  

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwigh4ix7MXWAhWRl70KHUd7Ah4YABAzGgJ0aA&sig=AOD64_2Ux8K-pTWsKTOeT6eMoBsU6UkCkA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi2-f2w7MXWAhXKEpAKHSneDbcQwzwIuwE&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwigh4ix7MXWAhWRl70KHUd7Ah4YABAzGgJ0aA&sig=AOD64_2Ux8K-pTWsKTOeT6eMoBsU6UkCkA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi2-f2w7MXWAhXKEpAKHSneDbcQwzwIuwE&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwigh4ix7MXWAhWRl70KHUd7Ah4YABAzGgJ0aA&sig=AOD64_2Ux8K-pTWsKTOeT6eMoBsU6UkCkA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi2-f2w7MXWAhXKEpAKHSneDbcQwzwIuwE&adurl=


 

melhora o aprendizado.  

22 Caixa 
Organizadora 
50 Litros 

Caixa Organizadora Plástica 
Reforçada Com Travas e Tampa 50 
Litros; Medidas aproximadas: 
59x38x34 Cm, transparente. 

Unidade  R$              
47,99  

  10  R$                
479,90  

23 Caixa 
Organizadora 
Com Visor  

Caixas coloridas, com visor 
transparente. Possuem respiro 
antimofo. Feito em Microonda 
Laminada. Medidas aproximadas: 
Altura: 15cm x Largura: 25cm x 
Profundidade: 33cm. 

Unidade  R$              
13,99  

  8  R$                
111,92  

24 Caixa 
organizadora 
de papel 

Caixa organizadora de papel com 
espessura grossa com tampa motivos 
imfantis com as seguintes medidas: 
36 cm de comprimento x 26 cm de 
largurax 6 cm de altura para meninas 
(entregue já montadas) 

unidade  R$                
6,90  

polibras, 
Credeal, 
Norma 

130  R$                
897,00  

25 Caixa 
organizadora 
de papel 

Caixa organizadora de papel com 
espessura grossa com tampa motivos 
imfantis com as seguintes medidas: 
36 cm de comprimento x 26 cm de 
largurax 6 cm de altura para meninos 
(entregue já montadas). 

unidade  R$                
6,90  

polibras, 
Credeal, 
Norma 

120  R$                
828,00  

26 Calculadora 
pequena 

Calculadora de bolso com 8 dígitos. 
Dimensões: 11.4 X 6.4 X 1.9 Cm. 
Alimentação Com Pilhas. 

unidade  R$                
5,99  

classe, 
spiral 

10  R$                  
59,90  

27 Caneta azul Caneta esferográfica 1.0mm cristal 
azul. Caixa com 50 canetas. 

caixa  R$              
26,00  

Bic, 
Compacto
r, Faber 
Castel 

12  R$                
312,00  

28 Caneta 
corretiva 

Contém 8ml de corretivo á base de 
solvente, com ponta metálica. 

unidade  R$                
8,30  

Bic, 
Mercur, 
FaberCast
el 

50  R$                
415,00  

29 Caneta 
destaca texto 
amarela 

Pincel marca texto Marking 
amarelo CX 12 UN 

caixa  R$              
19,90  

Bic, 
Mercur, 
FaberCast
el 

2  R$                  
39,80  

30 Caneta para 
escrever em 
CD, DVD, 
ponta média 
na cor Preta 

Tinta permanente em diversas 
superfícies:papel, plástico, vidro, 
metal e madeira. Caixa com 12 
canetas . 

caixa  R$              
32,30  

Faber 
Castel 

5  R$                
161,50  

31 Caneta Para 
Retroprojetor 

Caneta Para Retroprojetor 2,0mm Un 
- Indicado Para Escrever Ou Marcar 
Filmes, Transparências - Tinta À Base 
De Álcool - Tinta Resistente À Água - 

Unidade  R$                
3,10  

PILOT 10  R$                  
31,00  



 

Medida Peça: 14,5cm - Cores: Azul e 
Preto; Produto Certificado Pelo 
Imetro. 

32 Caneta preta Caneta esferográfica 1.0mm cristal 
preta. Caixa com 50 canetas. 

caixa  R$              
26,00  

Bic, 
Compacto
r, Faber 
Castel 

8  R$                
208,00  

33 Caneta 
vermelha 

Caneta esferográfica 1.0mm cristal 
vermelha. Caixa com 50 canetas. 

caixa  R$              
26,00  

Bic, 
Compacto
r, Faber 
Castel 

7  R$                
182,00  

34 Canetão com 
6 seis cores  

Nas cores: preto, azul, verde, 
vermelho, amarelo e marrom. 

estojo  R$                
4,38  

Compacto
r 

32  R$                
140,16  

35 Canetão 
estojo com 12 
cores 

Caneta hidrográfica. Embalagem 
contém 12 cores. 

estojo  R$              
21,30  

Compacto
r, 
FaberCast
el, Bic 

13  R$                
276,90  

36 Canetinha 
hidrográfica 
colorida 

Estojo com 12 cores vibrantes, ponta 
média, tinta lavável. As canetinhas 
são feitas com um material resistente 
e possuem tampa ventilada para não 
estragar. 

Estojo  R$                
8,25  

Bic, 
FaberCast
el, 
NeoPen 

320  R$             
2.640,00  

37 Cartolina 
branca 

Cartolina 180g 50x66 branca . unidade  R$                
0,50  

Tilibra, 
Millenium
, Leoni 

100  R$                  
50,00  

38 Cartoplex 
Amarelo 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

39 Cartoplex Azul 
claro 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

40 Cartoplex azul 
escuro 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

41 Cartoplex 
laranja 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

42 Cartoplex lilás Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

43 Cartoplex 
marron 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

44 Cartoplex 
Preto 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

45 Cartoplex Rosa 
Pink 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

46 Cartoplex 
Roxo 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

47 Cartoplex 
Verde 
Bandeira 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

48 Cartoplex 
Verde Claro 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  



 

49 Cartoplex 
Vermelho 

Tamanho 50x70 unidade  R$                
0,80  

Spiral, 
RST, VMP 

35  R$                  
28,00  

50 Cesta 
Organizadora 

Cestas Multiuso em Polipropileno; 
Medidas Aproximadas 18X30. 

Unidade  R$              
10,99  

  4  R$                  
43,96  

51 Clips para 
Papel Plástico 

Produzido com plástico resistente em 
cores sortida. Flexível e resistente 
(não quebra fácil). Fácil manuseio. 
Sem rebarbas. Alta durabilidade. 
Caixa com 25 unidades de 35mm. 

Caixa  R$                
3,65  

  4  R$                  
14,60  

52 Cola Bastão 10 
gramas 

Cor:branca, peso líquido de 10 
gramas, aspecto: pasta consistente. 

unidade  R$                
1,70  

Pritt,Tris, 
Bic 

30  R$                  
51,00  

53 Cola colorida 
23gr. 

Cola Colorida Com 6 Unidades - Foi 
Desenvolvida Para Trabalhos 
Escolares E Artesanais. Ideal Para 
Atividades De Desenvolvimento 
Artístico, Possui Um Exclusivo Bico 
Aplicador Que Facilita A Pintura 

caixa  R$                
9,90  

Acrilex 30  R$                
297,00  

54 Cola de EVA e 
isopor 90 
gramas 

Com bico aplicador econômico, 
solúvel em álcool e secagem rápida. 

unidade  R$                
4,30  

Acrilex 20  R$                  
86,00  

55 Cola 
instantânea 5g 

 Adere Diversos Tipos De Materiais, 
Tais Como: Madeira, Couro, 
Porcelana, Borracha, Metal E 
Plástico. Contém 5g. 

unidade  R$                
5,00  

Teckbond 20  R$                
100,00  

56 Cola liquida 
40g 

Cola líquida à base de água, lavável, 
não tóxica. Tipo líquida, branca. 

unidade  R$                
1,10  

Bic, Pritt, 
Maxi 

200  R$                
220,00  

57 Cola líquida de 
1 kg 

Cola Branca líquida 1Kg. Atóxica. Com 
bico de entupimento, com prazo de 
validade superior a 01 ano. 

unidade  R$              
14,50  

Pritt, 
Frama, 
Acrilex 

24  R$                
348,00  

58 Cola Líquida 
de 40gr 

Cola Branca líquida 40gr. Atóxica. 
Com bico contra entupimento, com 
prazo de validade superior a 01 ano. 

unidade  R$                
1,76  

Pritt, 
Frama, 
Acrilex 

260  R$                
457,60  

59 Corda de 
prolipropileno 

Corda Carretel Multifilamento 
Trançada Polipropileno Branca 6mm 
X 165m. 

Rolo  R$            
146,82  

Vonder, 
RioMar, 
CordaVille 

1  R$                
146,82  

60 Envelope Envelope Kraft branco 90g/m². Caixa 
com 100 envelopes. Dimensões: 240 
x 340mm.   

caixa  R$              
58,00  

  4  R$                
232,00  

61 Envelope 
plástico ofício 

Saco plástico PE oficio 4 furos 
0,06mm. Pacote com 50 unidades 

embalag
em 

 R$                
8,00  

Dac, chies 6  R$                  
48,00  

62 Estilete caneta Estilete Profissional Para Trabalhos 
Manuais Com Comfortgrip (Pegada 
Confortável E Anti-Derrapante). 
Acompanha 3 Lâminas Diferentes 
(Olfa AK-1/5B, AK-4 e AK-5). Ideal 
Para Uso Em Artes, Desenhos, 
Aplicações Industriais E Qualquer 
Outra Aplicação Que Necesseite Um 
Corte Preciso. 

Unidade  R$            
160,00  

  1  R$                
160,00  



 

63 Etiqueta 
adesiva 
branca, 
tamanho 
12x26mm 

Etiqueta adesiva branca multiuso 
12x26mm. Caixa com 10 folhas. 

caixa  R$                
3,70  

Pimaco( 
Bic), 
Maxprint, 
Link 

15  R$                  
55,50  

64 Etiqueta 
adesiva 
branca, 
tamanho 
25,4x66,7mm 

caixa com 10 folhas, 300 etiquetas 
por caixa. 

Caixa  R$              
10,20  

Pimaco( 
Bic), 
Maxprint, 
Link 

15  R$                
153,00  

65 Etiqueta 
adesiva 
branca, 
tamanho 
50,8x101,6m
m 

caixa com 10 folhas, 250 etiquetas 
por caixa. 

Caixa  R$              
18,38  

Pimaco( 
Bic), 
Maxprint, 
Link 

6  R$                
110,28  

66 Etiquetas 
adesivas 

Etiqueta adesiva branca multiuso 
com o padrão 32,83x69,66mm. 
Pacote com 10 folhas. Modelo 
PIMACO A4055 ou 4255 ou 4355. 

Pacote  R$              
19,90  

PIMACO 5  R$                  
99,50  

67 EVA Amarelo Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote. 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

68 EVA Azul Brasil Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote. 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

69 EVA Azul claro Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote. 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

70 EVA Branco Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote. 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

71 EVA Cinza Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote. 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

72 EVA com 
glitter Sortidos 

Folha em EVA 600x400x2mm 
sortidos 2 c/brilho. Pacote com 5 
unidades (cores: Cinza, vermelho, 
lilás, laranja e branco). 

pacote  R$              
30,90  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

1  R$                  
30,90  

73 EVA com 
glitter Sortidos 

Folha em EVA 600x400x2mm 
sortidos 1 c/brilho ( cores: amarelo, 
azul, verde, rosa e preto) 

pacote  R$              
30,90  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

1  R$                  
30,90  

74 EVA Laranja Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

75 EVA Lilás Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

76 EVA Marrom Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 

4  R$                  
66,80  



 

pacote seller 

77 EVA Pele Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

78 EVA Plush 
Branco 

Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
47,80  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

1  R$                  
47,80  

79 EVA Plush 
preto 

Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
47,80  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

1  R$                  
47,80  

80 EVA Plush 
verde 

Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
47,80  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

1  R$                  
47,80  

81 EVA Plush 
vermelho 

Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
47,80  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

1  R$                  
47,80  

82 EVA Preto Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

83 EVA Rosa Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

3  R$                  
50,10  

84 EVA Roxo Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

3  R$                  
50,10  

85 EVA Verde 
Água 

Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

86 EVA Verde 
Bandeira 

Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

87 EVA Vermelho Tamanho 40 x 60 cm 02 mm de 
espessura. Contém 10 unidades por 
pacote 

pacote  R$              
16,70  

Spiral, 
Evamax, 
seller 

4  R$                  
66,80  

88 Expositor de 
mesa 

Expositor de mesa para suporte de 
livros e periódicos; Material: aço; 
Dimensões: 13 largura x 20 altura x 
16,5cm profundidade; coloridos. 

Unidade  R$              
18,00  

  3  R$                  
54,00  

89 Fichário 
personalizável 
com 3 argolas 

FICHÁRIO REVESTIDO COM CRISTAL 
A4 COM 3 ARGOLAS 262 X 310MM 
75MM;  nas cores: Branco, Azul e 
Preto. 

Unidade  R$              
24,80  

  30  R$                
744,00  

90 Filtro de linha 
6 tomadas 

Filtro Linha 6 Tomadas tripolar; Bivolt 
(127/220V); Cabo 1 metro 

unidade  R$              
16,90  

Forlux, 
Ebolt, 
Forceline 

4  R$                  
67,60  

91 Filtro de linha 
Upsai 

Filtro De Linha Upsai Fht - 1200. 
Potencia de 1,2 KVA (120V\120V) e 
1,3 KVA (220V\220V). Circuito de 
filtragem e proteção 

unidade  R$              
98,40  

Upsai 1  R$                  
98,40  



 

92 Fita Adesiva 
Papel Kraft 

Fita adesiva papel kraft 50mmx50m 
marrom (borracha) 

unidade  R$              
10,50  

3M, 
Adelbras, 
Scoth 

40  R$                
420,00  

93 Fita Corretiva Fita corretiva com tampa protetora - 
4mm x 10m (25% mais fita); Correção 
a seco: não é necessário esperar 
secar para rescrever por cima. 
Formato ergonômico. Ideal para o 
uso sobre todos os papéis. Produto 
atóxico. Tampa Protetora - proteje a 
fita e mantém sempre limpa. 10m de 
comprimento.  

Unidade  R$              
11,90  

  6  R$                  
71,40  

94 Fita Dupla face Fita adesiva dupla face papel 
12mmx30m. 

unidade  R$                
6,84  

3M, 
Adelbras, 
Scoth 

60  R$                
410,40  

95 Fita Durex 
Larga 

Fita adesiva pp 48mmx40m. Pacote 
com 4 unidades. 

Pacote  R$              
11,00  

3M, 
Adelbras, 
Scoth 

30  R$                
330,00  

96 Fita Mágica 
3M 

Ideal Para Reparar Documentos, 
Identificar Objetos, Fazer Emendas 
de rasgos. Fica Invisível Quando 
Aplicada E Aceita Escrita De Lápis E 
Caneta. Não Aparece Em Fotocópias 
nem Scanner. É Fácil E Prática De 
Manusear, Tem Desenrolamento 
Suave E Corta Na Mão. Fita Mágica 
3M (810) 19mmx65m SCOTH; 

Unidade  R$              
33,00  

SCOTH 2  R$                  
66,00  

97 Fita Mágica 
3M 

Ideal Para Reparar Documentos, 
Identificar Objetos, Fazer Emendas 
de rasgos. Fica Invisível Quando 
Aplicada E Aceita Escrita De Lápis E 
Caneta. Não Aparece Em Fotocópias 
nem Scanner. É Fácil E Prática De 
Manusear, Tem Desenrolamento 
Suave E Corta Na Mão. Fita Mágica 
3M (810) 25mmx65m SCOTH; 

Unidade  R$              
74,90  

SCOTH 2  R$                
149,80  

98 Fitilho na cor 
branco 

Fitilho presente com 50 mts branco 
pacote com 4 unidades 

Pacote  R$                
4,50  

Bela 
Fiore, Em 
Festa 

3  R$                  
13,50  

99 Fitilho na cor 
vermelho 

Fitilho presente com 50 mts 
vermelho pacote com 4 unidades 

Pacote  R$                
4,50  

Bela 
Fiore, Em 
Festa 

3  R$                  
13,50  

100 Folha de ofício 
120/m2 
colorida 

Bloco de papel criativo Color Set com 
32 folhas A4, gramatura 120g e com  
cores diferentes (azul, vermelho, 
amarelo, verde, laranja, preto, 
marrom, branco) 

pacote  R$                
7,00  

colorset, 
canson, 
copimax 

16  R$                
112,00  

101 Folhas de 
ofício 75g/m2  

Formato A4: (21x29,7cm)Caixa com 
5000 folhas (10 resmas com 500 
folhas cada)Gramatura: 75g/m² 

caixa  R$            
139,00  

Chamex 52  R$             
7.228,00  



 

102 Giz de Cera 12 
Cores Bicolor 
Ecogiz 

São 6 gizes bicolores Estojo  R$                
7,11  

Acrilex, 
Bic, Faber 
Castel 

25  R$                
177,75  

103 Giz de cera 
curton Com 15 
cores 

Giz de cera com cores vivas caixa 
com 15 cores. 

caixa  R$                
2,70  

Faber 
Castel, 
Acrilex, 

80  R$                
216,00  

104 Giz escolar 
branco 

Antialérgico, caixa com 64 unidades. 
Giz comum 

caixa  R$                
1,61  

Delta, Big 
ZIS 

63  R$                
101,43  

105 Giz escolar 
colorido 

Antialérgico, caixa com 64 unidades. 
Coloridos, giz comum. 

caixa  R$                
3,20  

Delta, Big 
ZIS 

20  R$                  
64,00  

106 Grampeador 
de mesa 

Grampeador pequeno, grampeia até 
20 folhas.Tamanho 12,6 x 3,6x 5,6cm. 

unidade  R$              
16,90  

Maped, 
Tilibra, Cis 

12  R$                
202,80  

107 Grampo para 
grampeador 
de mesa 
medio 

Grampo 26/6 Aço Cobreado Caixa 
com 5000un. 

caixa  R$                
3,72  

Acc, 
Western, 
Rocama 

30  R$                
111,60  

108 Grampo para 
grampeador 
grande  

Grampo Grande, tamanho 
23/13.Contém 5000 Grampos cada 
caixa 

caixa  R$              
17,09  

Acc, 
Western, 
Rocama 

4  R$                  
68,36  

109 Grampo trilho 
de plástico 

 Grampo trilho plástico 80mm para 
200 fls. Material de Prolipropileno, 
Dimensões aproximadas da 
embalagem (cm) - AxLxP 
5x12,5x20,5cm. Cada embalagem 
com 50 Grampo. Na cor Branca.  

Embalag
em 

 R$                
8,90  

Helomax, 
Bacchi, 
Dello 

12  R$                
106,80  

110 Kit mini 
cozinha 
infantil 

MINI COZINHA INFANTIL - 
BRINQUEDOS EDUCATIVOS TIPO / 
PRODUTO: COZINHA INFANTIL 
MODELO: UTENCÍLIOS DE COZINHA: 
FOGÃO, PANELA, FRIGIDEIRA, GARFO, 
FACA, ESCUMADEIRA, CONCHA. 
Cores rosa e amarelo esverdeado. 

unidade  R$              
27,90  

  8  R$                
223,20  

111 Lápis 6B Lápis GRADUADO 6B; IDEAL PARA 
DESENHOS, CARICATURA, ARTE. 

Unidade  R$                
3,90  

  2  R$                    
7,80  

112 Lápis de cor 
jumbo 
triangular 12 
cores 

Lápis de Cor 12 Cores Triangular 
Jumbo. Cores vivas, comprimento 
3/4  

caixa  R$              
10,60  

Faber 
Castel, 
Acrilex, 
Bic 

100  R$             
1.060,00  

113 Lápis de cor 
longo com 12 
cores 

Caixa com 12 cores, formato 
sextavado, tipo eco lápis, ponta 
durável e resistente, lápis longo. (Kit 
escolar 2 Ecolápis preto + 1 borracha 
+ 1 apontador + 12 Ecolápis de cor, 
com 1 cor metálica). 

caixa  R$              
12,25  

Faber 
Castel, 
Acrilex, 
Bic 

550  R$             
6.737,50  

114 Lápis de 
escrever Hb 
n°02 

Lápis Preto nº 2 Caixa com 72, 
formato sextavado, grafite 
ultraresistente. 

caixa  R$              
32,40  

Faber 
Castel, 
Bic, Leo e 
Leo 

4  R$                
129,60  

115 Lápis Facial Tinta facial lápis bicolor (6 cores). 
Cartela com 3 Lápis Jumbo = 

embalag
em 

 R$              
47,00  

Faber 
castel 

5  R$                
235,00  

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjt0u6Mg7fWAhWUhLMKHTsgC4UYABABGgJxbg&sig=AOD64_0TU9KcjcDmXq2g5JC1ygytDGvEZA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwitxOeMg7fWAhWGx5AKHVw2AJkQwzwICA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjt0u6Mg7fWAhWUhLMKHTsgC4UYABABGgJxbg&sig=AOD64_0TU9KcjcDmXq2g5JC1ygytDGvEZA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwitxOeMg7fWAhWGx5AKHVw2AJkQwzwICA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjt0u6Mg7fWAhWUhLMKHTsgC4UYABABGgJxbg&sig=AOD64_0TU9KcjcDmXq2g5JC1ygytDGvEZA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwitxOeMg7fWAhWGx5AKHVw2AJkQwzwICA&adurl=


 

6cores.Textura macia 

116 Limpador 
p/quadro 
branco 

Limpador p/quadro branco spray 
110ml; Fórmula exclusiva para 
limpeza da superfície do quadro 
branco. Remove instantaneamente 
manchas, resíduos, sujeiras, etc. Não 
tóxico.  

Unidade  R$              
10,80  

  10  R$                
108,00  

117 Líquido 
corretivo 

Líquido Corretivo Água Ecolutions 
18ml; Fórmula à base de água: sem 
odor, não tóxico e seguro para 
crianças; Tipo: Líquido/Pincel; 
Características: Atóxico, Inodoro, A 
Base de Água;  

Unidade  R$                
3,49  

  5  R$                  
17,45  

118 Livro ponto 
Professor com 
3 turno 

Livro ponto copm tres turnos: 
manha, tarde e noite na mesma folha 
com o seguinte tamanho 22x32 com 
200 folhas 

unidade  R$                   
-    

  3  R$                       
-    

119 Mapa do 
sistema 
urinário 

Mapa do sistema urinário, rins, 
ureteres, bexiga urinária, uretra, vias 
urinárias, sistemas excretores, urina. 
Editado e fabricado em papel offset 
resistente, fornecido dobrado ou 
laminado com molduras de madeira 
nas partes superior e inferior e alça 
de sustentação em velcro (laminado 
alto brilho que permite riscar e 
apagar frente e verso com canetas 
para quadro branco). Tamanho 90 cm 
x 120 cm. 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

120 Marcador 
Magnético 

Marcador Magnético 20mm. Caixa 
com 12 Unidades coloridas. 

caixa  R$                
5,60  

  6  R$                  
33,60  

121 Massa de 
modelar 

Massa de Modelar 12 Cores Sortidas. 
Não tóxica, 180g. 

caixa  R$                
3,30  

Acrilex 350  R$             
1.155,00  

122 Notas 
Autoadesivas 

Notas Autoadesivas 76x102mm, 
bloco com 100 Folhas, cores diversas. 

Unidade  R$                
4,99  

  12  R$                  
59,88  

123 Notas 
Autoadesivas 

Notas Autoadesivas POST-IT 38 X 
50MM, com 200 FOLHAS, 4 CORES 
NEON. 

Unidade  R$                
5,49  

  20  R$                
109,80  

124 Palito para 
picolé 

Palito de sorvete quadrado com 100 
unidades 

Pacote  R$                
2,25  

Theoto, 
Brinkbem
, 
Gaboardi 

4  R$                    
9,00  

125 Palitos para 
Churrasco 

PALITO PARA CHURRASCO MEDIO 
C/100 UNIDADES 

Pacote  R$                
4,55  

Theoto, 
Festday, 
Regina 

20  R$                  
91,00  

126 Papel  Cartão 
Azul 

Papel cartão A4. Pacote com 50fls. 
Form. A4 Azul 180 gr 

pacote  R$              
25,50  

Canson, 
Lavoro 

10  R$                
255,00  

127 Papel Cartão 
Branco 

PAPEL CARTÃO A4 PCT C/ 50 FOLHAS 
180GR na cor Branca. 

pacote  R$              
11,50  

SellPaper 20  R$                
230,00  



 

128 Papel Contact 
Azulejo Lisboa 

Contact azulejo lisboa 45cmx10m. 
Contact azulejo; 45cmx2m; Espessura 
0.08mm; Possui alta aderência e 
performance; Indicado para 
revestimentos em superfícies lisas. 

rolo  R$            
105,00  

Politac, 
Vulcan, 
VMP 

1  R$                
105,00  

129 Papel Contact 
Rosas 

Contact Rosas 45cmx10 m. Adesivo 
vinílico Contact Decorativo; 
Espessura 0.08mm; Possui alta 
aderência e performance; Indicado 
para revestimentos em superfícies 
lisas. 

rolo  R$            
105,00  

Politac, 
Vulcan, 
VMP 

1  R$                
105,00  

130 Papel Contact 
Transparente 

Contact transparente 45cmx25m. rolo  R$              
84,00  

Politac, 
Vulcan, 
VMP 

2  R$                
168,00  

131 Papel de 
presente em 
rolo 

Papel de Presente com estampas 
alegres unissex. Bobina 
60cmX100mts com 1 bobina 

rolo  R$              
69,99  

  2  R$                
139,98  

132 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
amarelo 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

133 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
azul claro 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

134 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
azul escuro 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

135 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
laranja 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

136 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
marrom 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

137 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
preto 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

138 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
rosa claro 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

139 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
verde 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  



 

140 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
verde escuro  

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

141 Papel 
Dobradura 
espelho na cor 
vermelho 

Dimensões: 48x66 cm, 63g/m. 
Embalagem com 100 unidade cada 
pacote 

Pacote  R$              
38,00  

Spiral, 
VMP, 
Cromus 

1  R$                  
38,00  

142 Papel Filipinho 
Lumi 

Gramatura 75 g/m², com 50 folhas 
sortidas.Formato A4.Cores 
permanentes Amarelo; Laranja; 
Verde; Rosa e Azul. 

Pacote  R$              
10,64  

Filipinho 
Lumi 

20  R$                
212,80  

143 Pasta aba 
elástico 
motivos 
infantis 
meninas 

Pasta de Papel com Aba Elástico 
plastificada, Ofício em Papel Cartão. 
Produto certificado FSC. Material 
forte, resistente e durável. 

Unidade  R$                
2,70  

ACP, 
Polibras, 
Meno 

190  R$                
513,00  

144 Pasta aba 
elástico 
motivos 
infantis 
meninos 

Pasta de Papel com Aba Elástico 
plastificada, Ofício em Papel Cartão. 
Produto certificado FSC. Material 
forte, resistente e durável. 

Unidade  R$                
2,70  

Tilibra, 
Norma, 
Polycart 

190  R$                
513,00  

145 Pasta AZ Ofício 
Lombo Largo 

Pasta az ofício larga pvc colorida, em 
cores diversificada; forração externa 
em pvc colorido e forração interna 
em papel plastificado branco; bolsa 
porta etiqueta; olhal, cantoneiras, 
rados e compressor de metal; 
tamanho aproximado: 35x28x7cm. 

Unidade  R$              
18,64  

Polycart, 
Yes, Chies 

20  R$                
372,80  

146 Pasta catálago Tamanho ofício, na cor: Preta, 
contém 50 envelopes plásticos 

Unidade  R$                
9,99  

ACP, 
Tilibra, 
Plastpark 

4  R$                  
39,96  

147 Pasta Catálogo 
Ofício 

Pasta Catálogo Ofício; Medida: 24,7 
cm x 32,5 cm; Modelo: Arabesco; 
Contém: 25 Folhas; Descrição do 
material: Cartão 100% reciclado, 
revestido em polipropileno e 
ferragem niquelada, refil em 
polipropileno. 

Unidade  R$              
19,48  

  4  R$                  
77,92  

148 Pasta 
documento 
ofício fecho 
horizontal 

Pasta envelope com fechamento 
horizontal com botão; Feito em 
material leve, atóxico, resistente e 
100% reciclável.; Espessura: 0,18mm; 
Textura: Liso Fosco; Cores Sortidas;  
Dimensões Aproximadas: 240 largura 
x 340 altura mm.  

Unidade  R$              
11,50  

  40  R$                
460,00  

149 Pasta Ofício Pasta ofício com abas para fixar 
documentos no interior da pasta e 
elástico para fechamento; Lombo: 30 
mm. Composição: Polipropileno. 

Unidade  R$                
2,49  

  20  R$                  
49,80  



 

Fechamento: Elástico. Formato: 
Ofício. Cor: Transparente 

150 Pasta 
Sanfonada 

Pasta sanfonada; Material leve, 
atóxico, resistente e 100% reciclável. 
Com 12 divisórias e 12 etiquetas de 
papel para títulos; Fechamento em 
elástico; 100% plástica (PP); 
Espessura 0,50mm; Textura: Super 
Line; Cor: transparente; Dimensões: 
330 largura x 240 altura mm. 

Unidade  R$              
14,00  

  6  R$                  
84,00  

151 Pasta 
transparente  
com grampo 
trilho 

Pasta Grampo Trilho - A4 - 
Polipropileno - Transparente com 
grampo trilho, L x A: 245 x 340mm, 
na cor: rosa  

unidade  R$                
2,50  

Tilibra, 
polibras, 
acp 

50  R$                
125,00  

152 Pendrive 8 GB Interface: USB 2.0. Sistema 
operacional: WINDOWS XP, VISTA, 
MAC OS 10+ E LINUX. Capacidade 8 
GB 

Unidade  R$              
14,99  

 Sandisk, 
Multilaser
, Mirage  

6  R$                  
89,94  

153 Perfurador de 
papel grande 

Profissional P/ Até 30 Folhas Unidade  R$              
30,55  

 Cavia, 
Cis, 
Staples  

1  R$                  
30,55  

154 Perfurador 
pequeno 

Preto para 10 folhas Unidade  R$                
7,90  

 Brw, Cis, 
Staples  

10  R$                  
79,00  

155 Pincel para 
escrever em 
quadro 
branco. Preto 

Pincel quadro branco . Cor: preta, cor 
intensa, ponta redonda. E4mbalagem 
com 1 unidade 

Unidade  R$                
4,90  

Bic, Pilot, 
Faber 
Castel 

4  R$                  
19,60  

156 Pincel quadro 
branco 

Pincel quadro branco 2,3mm 
recarregável. COR preto. 91% 
carregavél; Ponta macia que impede 
risco no quadro; Ponta de acrílico 
6.0mm; Espessura de esctita 2.3mm; 
Refil e ponta substituíveis. 

Unidade  R$                
9,60  

PILOT 20  R$                
192,00  

157 Pintura a dedo 
30 ml 

Tinta para Pintura Dedo -caixa com 6 
Cores de 15ml cada  

caixa  R$                
6,70  

Acrilex, 
Faber 
Castel 

40  R$                
268,00  

158 Pintura Facial Tinta facial c/6 cores metalica, caixa 
Com 6 cores metalicas 

caixa  R$              
27,10  

ColorMak
e 

1  R$                  
27,10  

159 Pintura Facial Tinta facial cremosa c/5 cores 
fluorescente. Produto á base de 
vaselina, caixa com 5 cores, Cores 
cítricas que brilham na luz negra  

caixa  R$              
12,00  

ColorMak
e 

1  R$                  
12,00  

160 Pistola de cola 
quente  

Pistola de Cola Quente Grande 180w. 
Tensão: 127V - 220V (bivolt) 

Unidade  R$              
47,40  

worker 4  R$                
189,60  

161 Pistola de cola 
quente 10 w 

Pistola elétrica de Cola 7mm 10w Unidade  R$              
15,60  

Cis, 
Tramonti
na, 
Western 

30  R$                
468,00  

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjc9NOlkaLWAhVDgZEKHQ-9D6UYABAfGgJjZQ&sig=AOD64_1IExB2FV9erc_Dt-3PgNnctG4fJw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjYxtKlkaLWAhXFUZAKHSJBAIgQwzwImAE&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjc9NOlkaLWAhVDgZEKHQ-9D6UYABAfGgJjZQ&sig=AOD64_1IExB2FV9erc_Dt-3PgNnctG4fJw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjYxtKlkaLWAhXFUZAKHSJBAIgQwzwImAE&adurl=


 

162 Placas de 
isopor 

Placa de Isopor - 50 x 100 - Espessura 
10 mm. Pacote com 12 unidades 

Pacote  R$                
3,56  

  30  R$                
106,80  

163 Prancha 
anatomia do 
olho humano 

Prancha com descrição do olho 
humano. Editado e fabricado em 
papel offset  resistente, fornecido 
dobrado ou laminado com molduras 
de madeira nas partes superior e 
inferior e alça de sustentação em 
velcro (laminado alto brilho que 
permite riscar e apagar frente e verso 
com canetas para quadro branco). 
Tamanho 90 cm x 120 cm. 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

164 Prancha da 
arcada 
dentária 

 Composto por articulação (haste 
cromada), dentes (molares, pré-
molares, incisivos, caninos), língua. 
20 cm x 15 cm x 15 cm . Editado e 
fabricado em papel offset  resistente, 
fornecido dobrado ou laminado com 
molduras de madeira nas partes 
superior e inferior e alça de 
sustentação em velcro (laminado alto 
brilho que permite riscar e apagar 
frente e verso com canetas para 
quadro branco). Tamanho 90 cm x 
120 cm. 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

165 Prancha do 
coração 

Prancha do CORAÇÃO - 3 PARTES. 
Composto por artérias, veias, 
aurícula direita e esquerda, parede 
cardíaca, músculo cardíaco, válvulas, 
átrios e ventrículos. Editado e 
fabricado em papel offset  resistente, 
fornecido dobrado ou laminado com 
molduras de madeira nas partes 
superior e inferior e alça de 
sustentação em velcro (laminado alto 
brilho que permite riscar e apagar 
frente e verso com canetas para 
quadro branco). Tamanho 90 cm x 
120 cm. 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

166 Prancha do 
sistema 
reprodutor 
feminino 

Prancha do sistema reprodutor 
feminino, genitália, tuba uterina, 
utero, vulva, mamas e divisao celular. 
Editado e fabricado em papel offset 
resistente, fornecido dobrado ou 
laminado com molduras de madeira 
nas partes superior e inferior e alça 
de sustentação em velcro (laminado 
alto brilho que permite riscar e 
apagar frente e verso com canetas 
para quadro branco). Tamanho 90 cm 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  



 

x 120 cm 

167 Prancha do 
sistema 
reprodutor 
feminino 

Prancha do sistema Reprodutor 
Feminino, contém sistema genital 
feminino completo: útero, ovário, 
bexiga urinária, tuba uterina, canal 
vaginal, músculos etc. Editado e 
fabricado em papel offset  resistente, 
fornecido dobrado ou laminado com 
molduras de madeira nas partes 
superior e inferior e alça de 
sustentação em velcro (laminado alto 
brilho que permite riscar e apagar 
frente e verso com canetas para 
quadro branco). Tamanho 90 cm x 
120 cm. 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

168 Prancha do 
sistema 
reprodutor 
masculino 

Prancha do sistema reprodutor 
masculino, genitália, pênis, testículo, 
próstata, espermatozóide, divisão 
celular. Editado e fabricado em papel 
offset resistente, fornecido dobrado 
ou laminado com molduras de 
madeira nas partes superior e inferior 
e alça de sustentação em velcro 
(laminado alto brilho que permite 
riscar e apagar frente e verso com 
canetas para quadro branco). 
Tamanho 90 cm x 120 cm 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

169 Prancha do 
sistema 
respiratório 

Prancha do sistema 
respiratório,faringe, laringe, pulmões, 
fossas nasais, boca, traquéia, 
brônquios, vias respiratórias, arvore 
respiratória, movimentos 
respiratórios.Editado e fabricado em 
papel offset resistente, fornecido 
dobrado ou laminado com molduras 
de madeira nas partes superior e 
inferior e alça de sustentação em 
velcro (laminado alto brilho que 
permite riscar e apagar frente e verso 
com canetas para quadro branco). 
Tamanho 90 cm x 120 cm 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  



 

170 Prancha 
sistema 
digestório 

Prancha sistema digestório, boca, 
estômago, fígado, Pâncreas, intestino 
grosso, intestino delgado, esôfago, 
duodeno, anus, caminho do 
alimento. Editado e fabricado em 
papel offset resistente, fornecido 
dobrado ou laminado com molduras 
de madeira nas partes superior e 
inferior e alça de sustentação em 
velcro (laminado alto brilho que 
permite riscar e apagar frente e verso 
com canetas para quadro branco). 
Tamanho 90 cm x 120 cm. 

unidade  R$              
20,00  

  1  R$                  
20,00  

171 Pratos de 
papel 

Prato Biodegradável Descartável para 
Sobremesa com 15cm e 10 
Unidades por embalagem  

embalag
em 

 R$                
1,80  

  10  R$                  
18,00  

172 Prendedor de 
Papel 32 mm 

Prendedor de Papel 32 mm Preto, cx 
c/12 unidades; 

caixa  R$              
12,24  

  6  R$                  
73,44  

173 Primer Pode ser aplicado em vidro, PET, 
alumínio, ferro e superfícies 
galvanizadas, utilizando pincel ou 
esponja. Em peças envernizadas lixar 
antes da aplicação-100ml 

Unidade   R$              
10,73  

Acrilex 5  R$                  
53,65  

174 Régua de 
Metal 

Regua Métrica de Metal Em Aço 
inoxidável. Ferramenta de Medição 
de Precisão Dupla Face 30 cm. 

Unidade  R$                
3,90  

  4  R$                  
15,60  

175 Regua 
transparente 

Régua Acrílico Cristal prolietileno 
30cm  

unidade  R$                
1,90  

waleu, 
trident, 
tilibra 

250  R$                
475,00  

176 Saco de 
Presente 

30X44cm Transparente Incolor com 
100 Unidades 

Pacote  R$              
27,73  

Cromus, 
VMP 

5  R$                
138,65  

177 Saco de 
presente  

Papel de Presente Couche Sortido 50 
x 60 cm 40 Folhas - Pacote com 40 
unidades - Cores E Estampas 
Sortidas,50X60Gramatura - 70Grs - 
Pacote Com 40 Unidades  

embalag
em 

 R$                
9,10  

Cromus, 
gala, 
hattlas 

4  R$                  
36,40  

178 Saco plástico 4 
furos 

Saco plástico PE A4 4 furos 0,12mm. 
PT 50 UM. Formato A4  

Pacote  R$              
13,90  

DAC 10  R$                
139,00  

179 SACO 
PLÁSTICO PP 
A4 

Saco plástico cristal protetor para 
documentos e praticidade na hora do 
manuseio. Tamanho A4 235x303mm. 
Saco Plástico PP A4. Furação 
Universal. Pacote com 10 unidades. 

Pacote  R$                
5,49  

CHIES 50  R$                
274,50  

180 Tesoura média 
21,50 com 
cabo preto 

 O cabo preto em polipropileno 
possui revestimento soft, o que 
garante leveza, maciez e conforto no 
manuseio e alta durabilidade. O 
produto tem 21,5cm (8 ½”) de 
dimensão. Materia é inox. 

unidade  R$              
19,00  

Brinox, 
Tramonti
na, 
Mundial 

19  R$                
361,00  

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiyw6rK1KLWAhWIBpEKHUioDdEYABAgGgJjZQ&sig=AOD64_3-Nw6Q4Z51l6R-WFe0E_1_S96mYA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi6_ajK1KLWAhUFFZAKHZ6bBGUQwzwIZA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiyw6rK1KLWAhWIBpEKHUioDdEYABAgGgJjZQ&sig=AOD64_3-Nw6Q4Z51l6R-WFe0E_1_S96mYA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi6_ajK1KLWAhUFFZAKHZ6bBGUQwzwIZA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiyw6rK1KLWAhWIBpEKHUioDdEYABAgGgJjZQ&sig=AOD64_3-Nw6Q4Z51l6R-WFe0E_1_S96mYA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi6_ajK1KLWAhUFFZAKHZ6bBGUQwzwIZA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjs8LjHkqLWAhVQBJEKHY-rATgYABAJGgJjZQ&sig=AOD64_14GUTqkBRO5JUbUb7fSqN8rZ1gcg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiclbfHkqLWAhVSPJAKHZj_AcoQwzwILQ&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjs8LjHkqLWAhVQBJEKHY-rATgYABAJGgJjZQ&sig=AOD64_14GUTqkBRO5JUbUb7fSqN8rZ1gcg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiclbfHkqLWAhVSPJAKHZj_AcoQwzwILQ&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjNttHU5rjWAhUGVw0KHa4UA-MYABAPGgJxYg&sig=AOD64_24PYn0jjxoDFEBcJGB8pk-vFJvww&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjl78vU5rjWAhUGEJAKHWdcAFYQwzwIHA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjNttHU5rjWAhUGVw0KHa4UA-MYABAPGgJxYg&sig=AOD64_24PYn0jjxoDFEBcJGB8pk-vFJvww&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjl78vU5rjWAhUGEJAKHWdcAFYQwzwIHA&adurl=


 

181 Tesoura 
pequena sem 
ponta 13,5 cm  

Tesoura de aço inoxidável. Com cabo 
de polipropileno, ponta arredondada 

unidade  R$                
3,90  

Brinox, 
Tramonti
na, 
Mundial 

50  R$                
195,00  

182 Tinta guache Cores vivas e brilhantes. Caixa com 
12 potes de 15ml.  

caixa  R$                
4,05  

Acrilex, 
Faber 
Castel, 
Play Doh 

100  R$                
405,00  

183 Tnt em rolo - 
amarelo 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

184 Tnt em rolo- 
azul  

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

185 Tnt em rolo- 
azul royal 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

186 Tnt em rolo- 
branco 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

187 Tnt em rolo- 
marrom 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

188 Tnt em rolo- 
preto 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

189 Tnt em rolo- 
rosa pink 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

190 Tnt em rolo- 
verde 
bandeira 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  



 

191 Tnt em rolo- 
vermelho 

Bobina TNT 50mts x 1,40 largura. TNT 
45g SS liso, Bobina com 50 metros, 
Peso de cada bobina: 3.5Kg, 
Dimensões: altura 1,40m e diâmetro 
de 14cm 

Rolo  R$            
261,00  

Sul brasil 1  R$                
261,00  

192 Trincha de 
limpeza 

Trincha média, com cerdas macias de 
crina de cavalo; Cabo plástico de 
ótima resistência e com furo para ser 
pendurado; cerdas fixadas ao cabo 
por uma cinta metálica; Formato 
chato. 

Unidade  R$                
7,89  

  2  R$                  
15,78  

 

 
 
                 LOTE II – MATERIAL OFICINA DE ARTES 2018 

ITEM TIPO DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR MARCA QUANT. VALOR 
TOTAL 

1 Pincel Pincel Chato Curto e Lixado de cabo 
longo amarelo com cerdas naturais e 
virola em alumínio, tamanho 04. 

unidade R$4,89 CONDOR 70 R$ 342,30 

2 Pincel Pincel Chato Curto e Lixado de cabo 
longo amarelo com cerdas naturais e 
virola em alumínio, tamanho 10. 

unidade R$6,00 CONDOR 70 R$420,00 

3 Pincel Pincel Chato Ponei, pelo de pônei, cabo 
curto, de madeira, cor azul, virola de 
alumínio, formato chato, acabamento 
de verniz UV e suave, tamanho 6. 

unidade R$7,29 CONDOR 25 R$182,25 

4 Pincel Pincel Chato Ponei, pelo de pônei, cabo 
curto, de madeira, cor azul, virola de 
alumínio, formato chato, acabamento 
de verniz UV e suave, tamanho 16.  

unidade R$9,29 CONDOR 25 R$232,25 

5 Pincel Pincel Chato Cerda Escolar Condor 
PELO/CERDAS Cerda Branca importada. 
CABO Plástico Curto na Cor Amarela. 
FORMATO Chato, tamanho 2. 

unidade R$2,09 CONDOR 70 R$146,30 

6 Pincel Pincel Chato Cerda Escolar Condor 
PELO/CERDAS Cerda Branca importada. 
CABO Plástico Curto na Cor Amarela. 
FORMATO Chato, tamanho 06. 

unidade R$2,49 CONDOR 70 R$174,30 

7 Canet
a 

Caneta Marcador Permanente Ponta 
Dupla cor Preto  

unidade R$6,39 ACRILEX 4 R$25,56 

8 Cola 
Escola
r 

Cola Branca Escolar, Não tóxica, lavável, 
Possui um exclusivo bico aplicador que 
facilita a aplicação, Poderoso adesivo à 
base de PVA , embalagem de 100g 

unidade R$3,89 ACRILEX 50 R$194,50 

9 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 

unidade R$ 2,00 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

140 R$280,00 



 

19x27. 

10 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 
30x40 

unidade R$ 3,33 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

100 R$333,00 

11 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 
40x60 

unidade R$ 8,83 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

40 R$353,20 

12 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 
40x40 

unidade R$ 6,81 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

110 R$681,00 

13 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 
25x25 

unidade R$ 2,81 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

110 R$107,19 
 

14 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 
30x50 

unidade R$ 6,68 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

140 R$935,20 

15 Tela 
para 
pintur
a 

Telas para pintura preparadas para 
receber a pintura com tintas acrílicas ou 
a óleo. Feita de algodão cru, muito 
resistente e de alta qualidade, medindo 
16x22 

unidade R$ 2,00 VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

130 R$260,00 

16 Tela 
para 
pintur
a 

Tela REDONDA  para pintura preparada 
para receber a pintura com tintas 
acrílicas ou a óleo. Feita de cru algodão 
cru, medindo 40cm 

unidade R$ 
21,39 

VANGUA
RDA ou 
ACRILEX 

50 R$1.069,5
0 

17 Tinta 
Acrílic
a 

Tinta Acrílica onde os pigmentos 
utilizados são de ótima solidez a luz e 
resistentes a agentes atmosféricos. A 
combinação de resinas acrílicas, solúveis 
em água, confere à Tinta Acrílica, após 
secagem, uma película elástica, brilhante 
e extremamente resistente aos vários 
suportes. As tintas são solúveis em água 
e suas cores são miscíveis entre si. Em 
bisnaga de 37 ml. Nas cores: laca rosa, 
vermelho da china, magenta, verde 
veronese, verde esmeralda, azul celeste 
e óxido cromo verde. 

Bisnaga 
de 37 ml 
cada 

R$6, 00 
cada 

CORFIX 6 
bisnagas 
 de cada  
cor 

R$ 
R$252,00 

18 Tinta 
acrílic

Tinta acrílica para telas e trabalhos 
artísticos,  sólida e bastante resistente 

Embalage
m com 6 

R$4,30 
cada 

ACRILEX 2 
embalag

R$ 
2.734,80 



 

a 
Acryli
c 
Colors 

depois de seca. Acabamento semi - 
brilhante. Secagem rápida. Não tóxica. 
Em bisnaga de 20ml, nas cores: Ouro 
Irisdecente, Prata Iridescente, Cobre 
Iridescente, Bronze Iridescente,  Branco 
Iridescente, Amarelo Escuro, Amarelo 
Nápoles, Azul Ftalocianina, Azul 
Hortênsia, Azul Cobalto, Cor de Carne, 
Gris Neutro, Vermelho Cádmio, 
Magenta, Rosa Escuro, Violeta Cobalto, 
Verde Musgo,  Amarelo Limão, Amarelo 
Cádmio, Laranja Cádmio, Amarelo Pele, 
Laca Gerânio, Violeta Permanente, Azul 
da Prússia, Verde Permanente Escuro, 
Verde Oliva, Laca Orquídea, Terra Siena 
Natural, Marrom Van Dick, Amarelo 
Indiano, Amarelo Cádmio Claro, 
Amarelo Cádmio Escuro, Amarelo 
Nápoles, Vermelho Cádmio Claro, 
Vermelho Cádmio Escuro, Alizarin 
Crimson, Azul Cerúleo, Ultramar Claro, 
Vermelho Claro, Verde Vessie,  Terra 
Verde, Sombra Natural, Sombra 
Queimada, Terra de Siena Queimada, 
Amarelo Ocre, Azul Turquesa, Verde 
Inglês, Verde de Hooker, Vemelho 
Veneza, Carmim, Sépia e Gris de Payne.  

bisnagas ens de 
cada cor 

19 Tinta 
Acrílic
a 
Acryli
c 
Colors 

Tinta acrílica para telas e trabalhos 
artísticos,  sólida e bastante resistente 
depois de seca. Acabamento semi - 
brilhante. Secagem rápida. Não tóxica. 
Em bisnaga de 20ml, nas cores: preto 

embalage
m com 6 
bisnagas 

R$ 4,30 
cada 

ACRILEX 4 
embalag
ens 

R$103,20 

20 Tinta 
Acrílic
a 
Acryli
c 
Colors 

Tinta acrílica para telas e trabalhos 
artísticos,  sólida e bastante resistente 
depois de seca. Acabamento semi - 
brilhante. Secagem rápida. Não tóxica. 
Em bisnaga de 20ml, nas cores: branco 
de titânio 

Embalage
m com 6 
bisnagas 

R$4,30 
cada 

ACRILEX 5 R$129,00 

21 Tinta 
Acrílic
a 
Neon 
Natur
e 
Colors 

Kit Tinta acrílica para trabalhos com 
efeitos de luz e sombra. - Efeito 
fluorescente sob luz negra. Pronta para 
uso. Diluente: Água.  Embalagem com 6 
potes de 10 ml. 

Embalage
m  

R$6,35 ACRILEX 6 
embalag
ens 

R$38,10 

22 Tinta 
Dime
nsion
al 

Tinta Brilhante Relevo 3D de 35ml cada. 
Composição: Resina acrílica, água, 
aditivos e pigmentos. Resistente à 
lavagens, nas cores: branco, preto, 

Embalage
m  

R$2,79 ACRILEX 3 
embalag
ens de 
cada  

R$ 44,64 



 

incolor, vermelho fogo, verde 
maçã,rosa chá, azul turquesa, violeta 
cobalto. 

23 Tinta 
Dime
nsion
al 

Tinta Glitter Relevo 3D 35ml, 
composição: resina acrílica, água, 
aditivos. Resistente a lavagem. Na cor: 
cristal. Embalagem de 35 ml. 

Embalage
m  

R$ 5,89 ACRILEX 5 
emabag
ens 

R$ 29,45 

        

30 Cola 
Glitte
r 

Cola desenvolvida para trabalhos 
escolares e artesanais. Ideal para 
atividades de desenvolvimento artístico. 
Possui um exclusivo bico aplicador que 
facilita a pintura,  não é tóxica e possui 
brilho intenso. 

Embalage
m 

R$3,60 ACRILEX 10 
embalag
ens 

R$ 36,00 

31  

Stenci
l 

O Estêncil é Produzido em Acetato e 
cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 
etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
10x10cm Material: Acetato.Tema:  
Stencil Litoarte arabesco 10x10 ST-
X193. 

unidade R$2,09 LITOARTE 1 
unidade 

R$2,09 

32 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 
etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
20x29cm 
Material: Acetato.  Tema: Stencil Época 
Mandala 20x29 STA3001 - Litoarte 

unidade R$7,89 LITOARTE 1 
unidade 

R$7,89 

33 Stenci
l 

Produzido em Acetato e cortados a 
laser, são perfeitos para aplicação nas 
mais variadas superfícies, planas ou 
curvas, tais como: tecido, madeira, 
parede, papel, velas artesanais etc. Feito 
de um material resistente e de fácil 
manuseio e limpeza. Pronto para você 
desenvolver os seus melhores trabalhos. 
Medidas do produto: 10x10 cm 
Material: Acetato. Tema: Stencil Litoarte 

unidade R$2,09 LITOARTE 1 
unidade 

R$2,09 



 

especial bolinhas 10x10 STX-030 

34 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 
etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
17,2x21,1cm Material: Acetato. Tema: 
Stencil Litoarte médio flores STM-021 

unidade R$5,09 LITOARTE 1 
unidade 

R$5,09 

35 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 
etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
17,2x21,1cm Material: Acetato.Temas:  
Stencil Litoarte médio bicicleta STM-
121 e Stencil Litoarte médio bicicleta 
17, 2x21,1 STM-119 

unidade R$5,09 
cada 

LITOARTE 1 
unidade 

R$10,18 

36 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 
etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
21x31cm 
Material: Acetato. Tema: Stencil Litoarte 
época moldura de flor 21x31 STA3007 

unidade R$11,49 LITOARTE 1 
unidade 

R$11,49 

37 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 

unidade R$11,29 LITOARTE 1 
unidade 

R$11,29 



 

etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
20x33cm 
Material: Acetato. Tema:  Stencil 
Litoarte época borboleta 20x33 
STA3006 

38 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser, são perfeitos para 
aplicação nas mais variadas superfícies, 
planas ou curvas, tais como: tecido, 
madeira, parede, papel, velas artesanais 
etc. Feito de um material resistente e de 
fácil manuseio e limpeza. Pronto para 
você desenvolver os seus melhores 
trabalhos. Medidas do produto: 
17,2x21,1cm Material: Acetato. Temas: 
Stencil Litoarte médio bicicleta STM-
120 e Stencil Litoarte médio carrinho de 
bebê STM-093 e Stencil Litoarte médio 
arabescos STM-053 

unidade R$5,09 
cada 

LITOARTE 1 
unidade 

R$15,27 

39 Stenci
l  

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser. Feito de um material 
resistente e de fácil manuseio e limpeza. 
Pronto para você desenvolver os seus 
melhores trabalhos. Medidas do 
produto: 10x10 cm Material: Acetato. 
Tema: Stencil Litoarte abstrato 10x10 
STX-097 

unidade R$2,09 LITOARTE 1 
unidade 

R$2,09 

40 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. O 
Estêncil Litoarte é Produzido em Acetato 
e cortados a laser. Feito de um material 
resistente e de fácil manuseio e limpeza. 
Pronto para você desenvolver os seus 
melhores trabalhos. Medidas do 
produto: 6,5x17 cm Material: Acetato. 
Tema: Stencil Litoarte pequeno pele 
animal STP039 

unidade R$2,29 LITOARTE 1 
unidade 

R$2,29 

41 Stenci
l  

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. Feito 
de um material resistente e de fácil 
manuseio e limpeza. Pronto para você 
desenvolver os seus melhores trabalhos. 
Medidas do produto: 16x18cm. 

unidade R$5,49 LITOARTE 1 
unidade 

R$5,49 



 

Material: Acetato. Tema: Stencil Litoarte 
época engrenagem 16x18 STA2010 

42 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. Feito 
de um material resistente e de fácil 
manuseio e limpeza.  Medidas do 
produto: 29,5x8,5cm. Medida do 
desenho: 25x6,5 (aproximadamente). 
Material: Acetato. Tema: Stencil Litoarte 
para pintura barra chaves LS-041 

unidade R$3,79 LITOARTE 1 
unidade 

R$3,79 

43 Stenci
l 

Produto para decoração e pintura 
artesanal, prático e fácil de utilizar. Feito 
de um material resistente e de fácil 
manuseio e limpeza. Medidas do 
produto: 20x20cm. Medida do desenho: 
17x17 (aproximadamente). Material: 
Acetato. Tema:  Stencil Litoarte para 
pintura estampa colonial 20x20  LSQ-
029 

unidade R$6,07 LITOARTE 1 
unidade 

R$6,07 

44 Stenci
l 

Produzido em Acetato e cortados a 
laser, são perfeitos para aplicação nas 
mais variadas superfícies, planas ou 
curvas, tais como: tecido, madeira, 
parede, papel, velas artesanais etc. Feito 
de um material resistente e de fácil 
manuseio e limpeza. Medidas do 
produto: 30,5x30,5 Material: Acetato. 
Tema: Stencil Litoarte para pintura 
simples mandala flor OPA2097-opa 

unidade R$11,99 LITOARTE 1 
unidade 

R$11,99 

45 Espre
medo
r de 
tubo 
de 
tinta 

Produto utilizado para espremer todo o 
restante de tinta de dentro de tubo. O 
espremedor de tinta é muito utilizado 
para a economia de até 25% da tinta. 
Ref. SFT085 

unidade R$21,00 Pintkor 2 
unidade
s 

R$22,00 

46 Fita 
Crepe 

Fita de papel crepe especialmente 
tratado, composta de adesivo a base de 
resina e borracha. Resistência ao 
estiramento. Facilmente rasgável a mão. 
Fácil conformação em superfícies 
irregulares. Boa adesão em diversos 
tipos de superfícies e materiais. Fácil 
remoção e isenção de resíduos em até 
24 horas após sua aplicação. Fita crepe 
3M 48mmx50m. 

Kit com 2 
rolos 

R$14,99 3M 4 kits R$ 59,96 

47 Carbo
no  

PAPEL CARBONO PARA MAQUINA PAPEL 
PRETO GE 927. 300 X 215 X 100 
MILíMETROS/ PASTA COM 100 FOLHAS 
TAMANHO A4 (21 X 29,7 CM).  

embalage
m 

R$26,20 GRAMP 
LINE 

2 
embalag
ens 

R$ 52,40 

https://www.koralle.com.br/pintkor-m1313/


 

DIMENSÕES DA EMBALAGEM: ALTURA: 
0,5 e LARGURA 21 e COMPRIMENTO: 30 
e PESO: 0,219. Embalagem com 100 
folhas. Cor: preto 

48 Solve
nte 

Solvente Ecológico a base de éter de 
álcool e álcool etílico. Indicado para 
limpeza em geral, como pincéis e 
bancadas. Para limpeza de pincéis com 
tinta seca, deixar em infusão por 
algumas horas. Conteúdo do frasco: 500 
ml 

frasco R$20,40 TRUE 
COLORS 

5 
frascos 

R$ 102,00 

49 Papel 
Aquar
ela 

Bloco Aquarela Mix Media, é um papel 
artístico, dupla-face de alta gramatura e 
com dupla face de utilização; texturizada 
e lisa. Especialmente indicado para 
aquarela, tinta acrílica e também para 
técnicas secas como giz pastel, giz 
oleoso e lápis de cor. Fibra: 100% fibras 
de madeira. Brancura: Natural sem 
alvejante ótico. pH: neutro, ou seja, 
igual a 7 para evitar o amarelamento. 
Textura: delicadamente canelada para 
realçar os efeitos de luz da aquarela. 
Também pode ser utilizada para 
desenho com giz pastel e tinta acrílica. 
Com 12 folhas.  Formato: A4. Cor: 
branco. Gramatura: 300g/m². 

bloco R$22,65 CANSON 5 blocos R$ 113,25 

50 Tinta 
Aquar
ela 

Aquarelas à base de água, proporcionam 
agradáveis sensações ao pintar. Cores 
fáceis de mesclar, possibilitando 
nuances coloridas e brilhantes, além de 
novas matizes. Indicada para 
estudantes, profissionais e amadores, 
com 24 cores. 

embalage
m 

R$ 
79,00 

PENTEL 1 
embalag
em 

R$ 79,00 

51 Pincéi
s 

Pincel Soft Touch, Kit pincéis para uso 
escolar e hobby, embalagem com 4 
pincéis coloridos. Única e exclusiva área 
macia e antideslizante para melhor 
manuseio. 

KIT R$16,90 FABER 
CASTELL 

6 kits R$ 101,40 

52 Papel 
couch
ê 

Papel A4 Couche Branco 120g/m² 
Pct.c/50 fls 

 

embalage
m 

R$15,88 FILIPAPER 2 emba. R$31,76 

53 Papel 
vergê 

Papel  A4 180g/m² Branco 50 Folhas. 
Composição Alcalina Com 100 De Fibras 
De Eucalipto Plantadas. 

 

embalage
m 

R$15,50 FILIPAPER 2 emba. R$31,00 

54 Papel 
casca 

Formato: A4 210x297mm, 
Gramatura:180g/M²; 50 Folhas; Cor: 

embalage
m 

R$25,90 FILIPAPER 2 emba. R$51,80 



 

de 
ovo 

Branco; 
Resistente A Altas Temperaturas; 
Secagem Rápida; Composição Alcalina 
Com 100 De Fibras De Eucalipto 
Plantadas. 

55 Pózin
ho 
colori
do 
divert
ido 
(pó) 

Pó com finalidade de colorir 
temporariamente o corpo, roupas e 
ambiente, além de produzir arte, 
criatividade, brincadeiras e educação; 
lavável e não tóxico; embalagem com 
50g;  

Caixa com 
8 
saquinhos 
de 50g 

R$28,00 ZIM 20 
caixas 

R$560,00 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUE   

ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL. 

Tomada de Preços nº 03/2018 

Menor Preço por item  

Prezados Senhores, 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido na Lei 8666/93, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 

Edital, inexistindo fatos impeditivos para nossa habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, bem como declaramos que os bens 

de consumo que cotamos  atende a todos os requisitos  do edital. 

Local e data: 

___________________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da 

licitante) 

Nome: 

R.G.: 

Cargo/função: 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República; 

Tomada de Preços nº 03/2018 

Menor Preço por item 

Prezados Senhores, 

A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob 

nº________________________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)__________________________, titular da Carteira de 

Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza, 

para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores 

de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 



 

de 14 (catorze) anos. 

________________, _____ de _____________ de 2018. 

Representante Legal/Procurador 

 

 

ANEXO IV 

Tomada de Preços nº 03/2018 

Menor Preço por item 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Razão Social da licitante) 

.................................................., através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que 

não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_________________________, em _____ de ____________________ de 

2018. 

_________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Tomada de Preços N.º 03/2018 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

Eu, 

__________________________________________________________________

__, 

(nome completo do Representante Legal da empresa licitante) 

Eu_________________________________________CRC n°___ 

___________________, (nome completo do Contador da empresa 

licitante e nº registro entidade de classe) Para fins de 

participação do Tomada de Preços n.º 03/2018, da Prefeitura 

Municipal de Muitos Capões/RS, declaramos, sob as penas da Lei, 

que a empresa 

__________________________________________________________________

____ 

(nome da pessoa jurídica) 

Cumpre os requisitos estabelecidos no  artigo 3º (terceiro) da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e está apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 

49 da referida Lei. 

Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os 

previstos nos incisos do § 4° do artigo 3º da Lei Complementar n° 

123/2006. 

_____________,___, ___ de ______________________ de 2018. 

_____________________________________________________ 

(empresa proponente) 

_____________________________________________________ 

C.N.P.J. 

_________________________________ _______________________________ 



 

(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e 

carimbo do Contador) 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de 

credenciamento e somente para empresas nesta condição, dispensada 

para as demais. 

 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Tomada de Preços nº 03/2018 

Menor Preço por Item 

Proponente 

Nome / Razão Social da Proponente 

Endereço 

CNPJ/MF DDD/Telefone/Fax 

e-mail (se houver): 

Representante legal RG CIC/MF 

Cargo / Função: 

BANCO (Nome e nº): ___________________________________________ 

AGÊNCIA Nº: _________________________________________________ 

CONTA Nº: ___________________________________________________ 

  

Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado 

através do programa “Kit Proposta”, deverá ainda ser impressa a 

mesma após a cotação e obrigatoriamente ser entregue esta ao 

pregoeiro ou CPL. 

 Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE ou CD ou por e-mail 

no dia e hora da abertura do certame, a proposta através de 

arquivo com extensão. KIT. O executável deverá ser obtido 

através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br ou pelo e-mail: 

licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, onde o fornecedor/licitante 

deverá  instalar o executável e preencher apenas os campos MARCA 

VALOR UNITÁRIO.    O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT 

PROPOSTA 

b) Itens sem cotação deverá ficar vazio. 

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um 

manual para preenchimento da proposta, 

 www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.  

Lote___ 

  Item___Valor unitário___quantidade___total____Marca 

  Item___ Valor unitário___quantidade___total____Marca 

 

1. Validade da Proposta (não inferior a 60 

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/
mailto:licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br
http://www.muitoscapoes.rs.gov.br/


 

dias):______________________________dias. 

 

2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações 

decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 

transporte, materiais, equipamentos, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, lucro da empresa e quaisquer outros 

encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos. 

3. DECLARAMOS que o prazo para a entrega dos itens adjudicados 

será de até 5 dias após a expedição da nota de empenho e será 

entregue diretamente no ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES. 

 

4. Declaramos que aceitamos as condições expressas no edital.  

Local e data: 

Carimbos e assinaturas 

 

---------------------------------------------- 

OBSERVAÇÃO:A licitante que não se fará presente no dia da 

abertura do envelope contendo a documentação, poderá enviar 

junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal 

a que tem direito para interposição de eventual recurso ou 

impugnação na fase de habilitação, desde que seja habilitada a 

participar do certame. 

A empresa vencedora do item ou itens deverá fazer a entrega do 

material solicitado todo de uma única vez, respeitando a 

descrição e a qualidade solicitada; 

A empresa deverá respeitar as marcas pré-aprovadas pelo 

município ou enviar um mostruário para conferência da qualidade 

da licitação; 

Os produtos que não respeitarem as descrições solicitadas na 

licitação, não serão aceitos. 

 

 
 


