
 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, 

QUE SE ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES, EXETO ITEM 62 

 

Registro de Preços para aquisição de 
materiais de expediente a serem utilizados 
quando deles o Município necessitar. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, EM EXERCÍCIO , no uso de suas 
atribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal 
nº 025, de 17 de maio de 2010, e do Decreto Municipal nº 49, de 30 de outubro de 2008, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, no que couber, as 
disposições da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que às 9 horas, do dia 23 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro Administrativo Municipal Amantino 
Lucindo Montanari, Av. 25 de Julho, nº 202, centro, reunir-se-ão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº 576, de 18 de abril de 2019 com a finalidade de receber propostas 

financeiras e documentos de habilitação, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS de materiais 
de expediente, processando-se essa licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor 
Preço por item. Os licitantes deverão realizar o CREDENCIAMENTO no dia previsto para o 
recebimento dos envelopes, no horário das 08h30min às 09 horas. 
 
1 DO OBJETO 
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário de materiais 
de expediente, conforme as especificações mínimas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA 
(Anexo VIII), para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem adquiridos quando deles o 
Município tiver necessidade. 
1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, no almoxarifado do Centro Administrativo Municipal, livre de fretes e carga e 
descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, 
decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.3 O prazo de garantia dos materiais, quando houver, não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, a contar do recebimento pelo município. Em caso de materiais cuja garantia do 
fabricante seja de prazo superior à garantia exigida, valerá, para todos os efeitos, a garantia do 
fabricante. 
1.4 As quantidades dos materiais que vierem a ser adquiridos serão definidas no respectivo 
Pedido de Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade do Registro de Preços. 
1.5 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição 
que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a 
preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
1.6 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 

2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei  
 



 

 
 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 

3 DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar do certame, interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto 
desta licitação, legalmente autorizados a atuarem e que apresentarem a documentação 
solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital e seus anexos. 
3.2 Não poderão participar deste Pregão: 
a) cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais, 
consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com 
o Município de Serafina Corrêa-RS; 
b) que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar 
com o Município de Serafina Corrêa-RS; 
c) que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
d) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
e) pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou 
servidores do Município de Serafina Corrêa, RS. 
 
4 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 As empresas licitantes deverão apresentar fora dos envelopes a seguinte documentação 
referente ao credenciamento: 
a) Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como 
condição indispensável de participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002 (Anexo I); 
b) Declaração de enquadramento da empresa, atualizada, para fins de comprovação de que a 
licitante se enquadra na receita de ME, EPP, MEI ou Cooperativa e que poderá se beneficiar da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, devidamente firmada pelo representante legal da 
empresa ou contador, sob pena de ser desconsiderada tal condição (Anexo II); 
Observação: As cooperativas poderão usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34, da Lei 11.488, 
de 15 de junho de 2007, desde que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até 
o limite estabelecido pela legislação em vigor.  
4.2 As licitantes deverão apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, por meio de seu 
representante legal, ou por meio de procurador regularmente constituído, que, devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 
interesse da representada. 
4.2.1 A identificação será realizada, por meio da apresentação de documento de identidade. 
4.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
4.3.1 Se representada diretamente, por meio do proprietário ou sócio-administrador, deverá 
apresentar: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 



 

 
 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
4.3.2 Se representada por procurador, deverá apresentar: 
a) Instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do 
outorgado, além da indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e 
para a prática dos demais atos inerentes ao certame; OU 

b) Termo de credenciamento com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, 
devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do outorgado, além da 
indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e para a prática dos 
demais atos inerentes ao certame, conforme modelo deste Edital (Anexo III). 
Observação: Em ambos os casos supracitados, o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
4.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório 
a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.          

4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
4.6 O telefone celular deverá permanecer desligado durante a sessão pública e seu uso só será 
permitido pelo Pregoeiro em situações de negociação de preços. 
 
5 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1 Os envelopes da PROPOSTA FINANCEIRA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos e protocolados pela Equipe de Apoio, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo 
deste Edital, em envelopes distintos, lacrados, não transparentes e identificados conforme 
sugestão abaixo: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
5.3 Todos os documentos exigidos neste Edital, deverão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por servidor da Prefeitura 
Municipal de Serafina Corrêa-RS, à vista dos originais, ou ainda, por publicação em órgão da 
imprensa oficial, emitidos via internet, os quais terão sua validação, condicionada à consulta pela 
Equipe de Apoio aos meios eletrônicos. 
 

6 DA PROPOSTA FINANCEIRA 

6.1 Sugere-se que para maior agilidade, a proposta seja preenchida em meio eletrônico, 
conforme arquivo fornecido pelo Departamento de Licitações junto ao Edital, no site oficial 
do Município, através do aplicativo disponível gratuitamente no link 
www.fiorilli.com.br/cotacao.exe, devendo ser apresentada por meio digital, CD-R, DVD-R ou 
Pen Drive; 
6.1.1 A proposta financeira escrita deverá ser impressa do aplicativo após preenchimento dos 
dados da empresa. Suas folhas devem estar rubricadas e a última carimbada e assinada pelo 
seu representante legal. 
6.1.2 Caso a empresa licitante não utilizar o aplicativo supramencionado deverá apresentar a 
proposta escrita em papel timbrado da empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas contendo descrição do objeto ofertado, marca, preço 
unitário e total dos itens, indicado em moeda nacional. Suas folhas devem estar rubricadas e a 



 

 
 

última carimbada e assinada pelo seu representante legal. 
6.2 Em ambas situações, a proposta financeira escrita deverá conter as seguintes informações 
mínimas: 
a) A especificação do item, a marca do(s) produto(s) cotado(s), sendo aceita somente uma 
marca para cada item cotado, preço em moeda corrente nacional, e deverá ser elaborada 
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
b) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários;  
c) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos 
contados a partir da data prevista para a entrega dos envelopes. 
6.3 A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza 
o julgamento ter mais de um resultado. 
6.3.1 Será considerado, para fins de julgamento, o valor unitário por item, em moeda 
nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
eventualmente incidam sobre a operação, ou ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 
correrão por conta da licitante vencedora. 
Observação: Será aceito somente uma marca para cada item. Não será permitida a 
alteração da ordem dos itens. 
6.4 Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho, deverá constar 
separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município. 
6.5 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
6.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 

7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
7.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos art. nº 43 e nº 44,  
incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e é do tipo menor preço na forma prevista no inciso I, § 
1º, do artigo nº 45 da Lei nº 8.666/93. 
7.2 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superior àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação 
do vencedor. 
7.3 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.1, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
7.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate 
o sorteio em sessão. 
7.5 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, até a proclamação do vencedor.  
7.6 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
7.7 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de 
classificação decrescente dos preços. Dada a palavra ao licitante, este disporá de 1 min (um 



 

 
 

minuto) para apresentar nova proposta. 
7.8 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 
sido anteriormente registrado. 
7.9 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Município, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
7.10 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital.  
7.11 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
7.12 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre as propostas 
escritas de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
7.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.14 Somente será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais vantajosa e 
de acordo com as especificações deste Edital, respeitado os critérios de aceitabilidade dos 
preços. 
7.15 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.  
7.16 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos.  
7.17 A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Licitações, conforme previsto neste Edital. 
7.18 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes ou 
posteriormente em caso de não haver previsão de nova data na ocasião. 
 
8 DA HABILITAÇÃO 

8.1 As empresas cadastradas junto ao Município deverão apresentar dentro do ENVELOPE Nº 
02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública do 
Pregão. 
8.1.1 Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por esta Prefeitura em até 03 (três) dias 
úteis que antecedam o certame, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja no prazo de validade. 
Observação: Caso algum dos documentos fiscais ou certidões obrigatórias exigidas para 
cadastro estejam com o prazo de validade expirado, a licitante deverá anexar os atualizados, 
autenticado(s), como complemento ao certificado apresentado no dia do certame. 
 

8.2 As empresas não cadastradas junto ao Município, deverão apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da 
Sessão Pública do Pregão: 
 

8.2.1 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal 



 

 
 

apresentando o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral 
vigentes; ou outro documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do 
ramo de atividade da licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 

8.2.2 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada por representante(s) legal(is) da empresa (Anexo V); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com 
a Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo VI); 
c) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no 
Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo VII). 
 

8.2.3 REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

8.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação 
do documento. 
 

8.3 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa que atender ao item 4.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 8.2.1 e 8.2.3 deste Edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação fiscal que comprove a sua 
regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora 
do certame.  

8.4 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 

8.5 Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, a sessão do Pregão será suspensa, podendo o 
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 
já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
8.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na inabilitação do licitante e 
a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital. 

8.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 



 

 
 

8.8 O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do 
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante 
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 

9 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
9.1 Somente serão aceitas as propostas, posterior a fase de lances, cujo preço unitário ofertado 
não seja superior ao limite previsto pelo Município no Termo de Referência (Anexo VIII). 
9.2 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos deste Edital;  
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 
 

10 DA ADJUDICAÇÃO 
10.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  
10.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
10.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará o vencedor 
e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 

11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
11.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 
do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
11.3 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser direcionadas ao Pregoeiro e 
apresentadas por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, 
Serafina Corrêa-RS. Não serão aceitos se remetidos via correio eletrônico. 
11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 

12 DOS PRAZOS 
12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o(s) vencedor(es) para 
assinar(em) a Ata do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 
12.2 O prazo estabelecido pela Administração para a assinatura da Ata é de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da convocação, sendo que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, se 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
Importante: para a assinatura da Ata do Registro de Preços, os representantes legais das 



 

 
 

empresas deverão comparecer no Departamento de Licitações, em horário comercial, pois a 
mesma não será enviada via e-mail ou correio. 
12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então 
revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 
10% (dez por cento) do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 

13 DAS PENALIDADES 
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor estimado da contratação;  
b) manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do Pedido de Empenho; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
13.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras. 
13.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo 
com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
13.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 
artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
13.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
13.5 No caso de aplicação de multa, a Contratada/Detentora dos Preços, será notificada, por 
escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da 
notificação, para recolher a importância à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a 



 

 
 

apresentação de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que 
tiver direito. 
13.6 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
13.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
13.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
13.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração, ou fizerem declaração falsa ou 
cometerem fraude fiscal. 
 

14 DA ENTREGA DO OBJETO 
14.1 Os licitantes adjudicatórios terão o prazo de até 7 (sete) dias úteis contados da 
comunicação expedida pelo Município através do Pedido de Empenho, para a entrega dos 
materiais, sem custos adicionais, no almoxarifado do Centro Administrativo Municipal, mediante 
Nota Fiscal, sendo que os mesmos serão recebidos e, após a verificação da conformidade, 
serão aceitos pelo servidor responsável e Secretário da Pasta. 
14.2 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte. 
14.3 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital. 
14.4 O Município poderá, na vigência da Ata do Registro, solicitar a redução dos preços 
registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 
 

15 DO PAGAMENTO 
15.1 O pagamento dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias úteis posteriores à entrega dos 
materiais, sendo que o adjudicatário somente emitirá a Nota Fiscal após a aceitação dos 
mesmos pelo fiscal. A Nota Fiscal deverá ser vistada e aprovada pelo Secretário da pasta e fiscal 
da Ata do Registro de Preço, e para o pagamento serão observadas as condições previstas no 
art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
15.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida, a identificação do presente processo 
licitatório (Pregão Presencial nº 054/2019 – Registro de Preços nº 036/2019). 
15.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
15.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou 
contador. 
15.5 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante 
a vigência do Registro de Preços. 
15.6 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 

16 DA FISCALIZAÇÃO 
16.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 



 

 
 

observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
16.1.1 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas 
Secretarias, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, 
não lhe implicará corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
 

17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
17.1 É dispensada a indicação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para Registro 
de Preços, nos termos do art. 7 § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013, as quais deverão ser 
informadas pelas Secretarias solicitantes, no ato da compra.  
 

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
18.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de 
Preços, a ser assinada pela(s) licitante(s) vencedora(s) do certame. 
18.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 
Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das 
contratações decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o 
período da sua vigência e nas condições deste Edital. 
18.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente ao 
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
18.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e 
ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 49/2008. 
18.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração 
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as 
condições do Edital e o Preço Registrado. 
18.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
18.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta. Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 
especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação 
das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências 
para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada 
de decisão da Administração, com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 
3418/2014 – Plenário). 
18.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
18.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de 
Preços, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
18.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora 
fixados, salvo quando ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em 



 

 
 

que será retificada a data e publicada nos meios pertinentes. 
18.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor 
inicial registrado. 
18.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
18.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
18.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por 
interesse público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde 
que amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
18.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
18.16 Impugnações ao Edital caso interpostas por licitante, deverão ser apresentados por 
escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-
RS, até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por 
qualquer cidadão, deverão ser apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da 
licitação. Não serão aceitos se remetidos via correio eletrônico. 
18.17 Fazem parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de Habilitação; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa; 
c) Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
g) Anexo VII – Minuta da Ata do Registro de Preços; 
h) Anexo VIII – Termo de Referência. 
18.18 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.19 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
18.20 O Edital relativo ao objeto desta licitação, bem como os demais atos oriundos dessa 
licitação, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a 
Prefeitura Municipal ou por meio do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 
18.21 Demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser solicitadas pelo 
endereço eletrônico licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br ou ainda no Departamento de Licitações, 
sito na Rua 25 de Julho, nº 202, Bairro Centro, Serafina Corrêa-RS, no horário das 10 horas às 
11h30min e das 13h30min às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 
         

 Serafina Corrêa, RS, 06 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal em exercício 

Este documento se encontra examinado e 
aprovado pela Procuradoria-Geral do Município. 
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
 OAB/RS 

 

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/
mailto:licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br


 

 
 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 
  

 A empresa ____________ (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de 

habilitação, ou seja, que o envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências 

editalícias que comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e 

econômica da empresa. 

  

 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
  

 

   ________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao Credenciamento. 

 

 



 

 
 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 

 

 

  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as 

penas da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 

fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 

 

 

OBS.: esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao Credenciamento. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº 

__________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Serafina Corrêa, na modalidade de Pregão Presencial nº _________, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e 

praticar os demais atos inerentes ao certame. 

 Na qualidade de representante legal da empresa __________________, outorga-se ao(à) 

acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

Recurso.  

    

 

________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

Obs.: A assinatura do representante legal da empresa deverá ser reconhecida em cartório. 

 

 



 

 
 

 

 

 (Em papel timbrado) 

 

 

ANEXO IV 
 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 
 

 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  

  A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial 

nº _____ por seu representante legal, 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, na 

forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  

  Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

CNPJ: _____________________________ 

 

Razão Social: _______________________ 

 
         

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 



 

 
 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

ANEXO V 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ____ (endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

   Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
  

 

________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 



 

 
 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

 

 

ANEXO VI 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

 
     

 

 

  A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA 

para os devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa 

no Município de Serafina Corrêa. 

 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VII 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

MINUTA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e dezenove, no Centro Administrativo Municipal 
Amantino Lucindo Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, nº 202, o Município de Serafina 
Corrêa, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal em exercício, Sr. Valdir Bianchet e as empresas detentoras _____, inscrita no CNPJ 
sob nº _____, estabelecida _____, neste ato representada pelo Senhor ____ inscrito no CPF nº 
_____;  com amparo no Decreto Municipal nº 25, de 17 de maio de 2010, e Decreto Municipal nº 
49, de 30 de outubro de 2008, consoante as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, bem como da Lei nº 10.520/02 e, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial nº 054/2019, Registro de Preços nº 036/2019, homologado 
em ____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a aquisição de materiais de expediente, 
conforme especificado abaixo, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de 
expediente, a serem utilizados quando deles o Município necessitar. 

Item Descrição do objeto 
Un. de 
medida 

Quant. 
estimada  

Valor unitário 
registrado 

Classificação 

1      

Obs.: As demais classificações podem ser verificadas no relatório de lances junto ao Processo licitatório. 
 

1.2 A especificação completa dos materiais eventualmente adquiridos consta no Termo de 
Referência (Anexo VIII) do Edital nº 151/2019. 
1.3 A detentora dos preços deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos 
pelo município, no almoxarifado do Centro Administrativo Municipal, livre de fretes e carga e 
descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, 
decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.4 O prazo de garantia dos materiais, quando houver, não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, a contar do recebimento pelo município. Em caso de materiais cuja garantia do 
fabricante seja de prazo superior à garantia exigida, valerá, para todos os efeitos, a garantia do 
fabricante. 
1.5 As quantidades dos materiais que vierem a ser adquiridos serão definidas no respectivo 
Pedido de Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.6 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição 
que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a 
preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
1.7 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  
2.1 Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata 
do Registro de Preços, o fornecimento dos materiais na quantidade que for preciso, mediante a 
expedição de Pedido de Empenho. 
2.2 As Secretarias Municipais requisitantes do Registro de Preços solicitarão ao Departamento 
de Compras a aquisição dos materiais, conforme a necessidade do Município. 



 

 
 

2.2.1 O Pedido de Empenho será enviado via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 
recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua e-mail, a Autorização de 
Fornecimento deverá ser retirada no Departamento de Compras, situado na Av. 25 de Julho, nº 
202, Centro Administrativo, Centro, Serafina Corrêa, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da 
convocação. 
2.2.2 O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de 
Fornecimento poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
Município. 
2.2.3 A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Fornecimento no 
prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto 
às contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação 
de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de 
outras penalidades cabíveis, conforme item do Edital. 
2.3 A empresa Detentora dos Preços terá o prazo de até 07 (sete) dias, contados da 
comunicação expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para a entrega dos 
materiais, sem custos adicionais, no almoxarifado do Centro Administrativo Municipal, mediante 
Nota Fiscal, sendo que os mesmos serão recebidos e após a verificação das conformidades 
serão aceitos pelo servidor responsável e Secretário da Pasta. 
2.4 Os materiais deverão atender adequadamente as necessidades das Secretarias Municipais 
solicitantes, conforme especificação de cada item, a fim de permitir completa atendibilidade do 
beneficiário. 
2.5 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos materiais 
de expediente, especialmente para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao 
solicitado. 
2.6 O Município poderá, na vigência da Ata do Registro, solicitar a redução dos preços 
registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
3.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com a especificação do solicitado, e, definitivamente, após a 
verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação pelo servidor responsável da 
Secretaria. A Nota Fiscal deverá ser vistada e aprovada pelo Secretário da pasta e fiscal da Ata 
do Registro de Preço, e para o pagamento serão observadas as condições previstas no art. 5º da 
Lei Federal nº 8666/1993. 
Importante: O pagamento somente será realizado após a o recebimento e aprovação dos itens, 
pelo fiscal da Ata. 
3.2 A Detentora fica obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento efetuadas 
durante a vigência da Ata do Registro de Preços. Nas Notas Fiscais deverão constar, 
obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores unitários e totais e o número do processo que 
deu origem à aquisição dos materiais (Pregão Presencial nº 054/2019 – RP nº 036/2019). 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá 
além do pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 



 

 
 

3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará 
suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
anexo em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou 
contador. 
3.7 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da 
presente Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de 
novos pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, 
ou mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa 
adjudicatária efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, 
Conta nº ____. 
3.11 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante 
a vigência da presente Ata do Registro de Preços. 
3.12 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução 
dos preços registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade 
com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que 
o novo preço fixado será válido a partir da publicação. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES  
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no 
que se refere a entrega do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da 
presente Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na entrega dos materiais, alertando o detentor 
do Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
 



 

 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 
5.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do Pedido de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
5.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
5.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
5.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
5.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
5.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da 
referida sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para 
recolher a importância à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação de 
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
5.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
5.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
5.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
5.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao 
registro de preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado 



 

 
 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro 
de Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
6.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos 
no inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
6.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se 
cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
6.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da 
data da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
7.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá 
para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
7.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que 
trata a presente Ata, o Servidor ___, matrícula nº ___, como titular e o Servidor ___, matrícula nº 
___, como suplente.  
 

CLÁUSULA OITAVA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 É dispensada a indicação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para Registro 
de Preços, nos termos do art. 7 § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013, as quais deverão ser 
informadas pelas Secretarias solicitantes, no ato da compra. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 

alteração nos dados cadastrais. 

9.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou 

de perfeito cumprimento da Ata.  

9.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, nos 

casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não resultem 

obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, autorizadas, 

caso a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação favorável da 

Secretaria Municipal de Fazenda. 



 

 
 

9.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

9.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes ao 

Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao 

sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 

igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 49/2008. 

9.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da 

cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 

9.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 

comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que 

razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 

fornecimento compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital e 

o Preço Registrado. 

9.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos 

ou quaisquer outros. 

9.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 

público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer à qualquer momento, desde que 

amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 

9.10 Ao firmar esta Ata, o(s) detentor(s) do(s) preço(s) declara(m), sob penas da lei, que não 

incorre(m) em qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a 

Administração, especialmente: 

9.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a 

Administração Pública, conforme a Lei; 

9.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 

Serafina Corrêa/RS; 

9.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de 

contratar ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 

9.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

atualizações; 

9.10.5 Que cumpre rigorosamente o art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

9.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

9.12 Integram a presente Ata todas as disposições imperativas constantes da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

9.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 151/2019, que passa a integrá-la 



 

 
 

para todos os efeitos. 

9.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, 

toda a legislação que rege o objeto desta licitação. 

9.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata do 

Registro de Preços. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 

igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão 

por bom, firme e valioso. 

Serafina Corrêa, ___ de _____ de 2019. 

 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

CONTRATANTE 

 
 

_______________ 
 

CONTRATADA 
 
 

Testemunhas: 1) _________________________        2) _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO VIII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

A 
Objeto:  Registro de preços para aquisição de materiais de expediente a serem 

utilizados quando deles o Município necessitar. 

B 
Justificativa: Suprir a necessidade de materiais de expediente para que as secretarias 

realizem tarefas administrativas rotineiras. 

C Prazo de entrega: Parcelado. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 

E Prazo de Validade do Registro de Preços: 1 (um) ano.  

F 
Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço 

unitário por item. 

Item Descrição  
Unidade 

de medida 
Quant. 

estimada  
Valor Unitário 
Referencial 

Valor Total 
Referencial 

 

Obs.: O valor de cada item não deverá ser superior ao estabelecido na Lista de 
Valores para Referência, deste Termo de Referência. 

 

G 
Do pagamento: O pagamento dar-se-á até 15 (quinze) dias, após a entrega e 
aprovação dos materiais, mediante a Nota Fiscal e observadas as condições previstas 
no art. 5º da Lei de Licitações. 

H 

Da Classificação Orçamentária: É dispensada a indicação de dotação orçamentária 
nos processos licitatórios para Registro de Preços, nos termos do art. 7 § 2º do Decreto 
Federal nº 7892/2013, as quais deverão ser informadas pelas Secretarias solicitantes, 
no ato da compra. 

I 

Da entrega: O Licitante vencedor entregará os materiais em até 7 (sete) dias úteis, no 
almoxarifado do Centro Administrativo Municipal, livre de fretes ou outras despesas 
diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o 
Município. 

J 

Da Garantia: O prazo de garantia dos materiais, quando houver, não poderá ser inferior 
a 12 (doze) meses, a contar do recebimento pelo município. Em caso de materiais cuja 
garantia do fabricante seja de prazo superior à garantia exigida, valerá, para todos os 
efeitos, a garantia do fabricante. 

K Unidade Fiscalizadora: Secretarias Municipais solicitantes dos materiais. 

Data: 06 de agosto de 2019.  

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

Procuradoria-Geral do Município 

OAB-RS 
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1 001.003.983 ALFINETE Nº 28, CAIXA COM 50G. CX 50

Alfinete nº 28. Caixa com 50g.
360,007,20

2 001.003.741 APAGADOR ANATÔMICO EM EVA UN 75
Apagador de lousa anatômico em E.V.A.

425,000255,66667

3 001.001.207 APAGADORES PARA QUADRO-NEGRO UN 150
Apagador para quadro-negro, com caixa para guardar giz.

1.180,00057,86667

4 001.006.790 APONTADOR DE METAL UN 200
Apontador de metal com selo do INMETRO impresso na embalagem

486,6662,43333

5 001.008.414 APONTADOR EM METAL PARA LÁPIS JUMBO UN 100
apontador em metal com selo do INMETRO impresso na embalagem 

315,003,15

6 001.003.739 ARQUIVO AZ UN 300
Arquivo AZ em papel prensado. Lombo largo de 80mm, cor preto, medindo 2180x 350mm, com 01 argola e visor, com alavanca, as
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para fechamento perfeito dos aros e acabamento cromado ou niquelado, deve
conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal. Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5 aproximadamente, distância entre guias de 80 mm e
diâmetro dos aros em 45mm aproximadamente.

5.406,0018,02

7 001.001.119 ARQUIVO PASSIVO PAPELÃO UN 450
 Dimensões: 34,4x12,5x23,7cm.

1.237,502,75

8 001.003.740 ARQUIVO PASSIVO POLIONDAS UN 100
Arquivo passivo poliondas de polipropileno 2,2mm. Formato 350 x 130 x 0,50cm.

582,6675,82667

9 001.004.914 BLOCOS AUTO ADESIVO - 76MMX76MM -COM 100 FOLHAS UN 100 443,3334,43333
10 001.003.754 BORRACHA PVC LIVRE UN 70 119,001,70
11 001.001.019 BORRACHAS UN 500

Borracha. Macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite. Apaga lápis e lapiseira.
483,3350,96667

12 001.003.765 CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS -  GRANDE UN 400
Caderno brochura. Capa dura, costurado, única cor. Tamanho grande, 96 folhas.

3.906,6689,76667

13 001.003.764 CADERNO BROCHURA - 96 FOLHAS - PEQUENO UN 500
Caderno brochura. Capa dura, costurado, única cor. Tamanho pequeno, 96 folhas.

3.216,6656,43333

14 001.005.482 CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS CAPA DURA UN 500
Caderno espiral grande, capa dura, 96 folhas.

5.333,33510,66667

15 001.005.481 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS CAPA DURA UN 500
Caderno espiral pequeno, capa dura, 96 folhas.

3.466,6656,93333

16 001.003.755 CAIXA ORGANIZADORA MEDIA - PLASTICO. 420X310X210 UN 50
Caixa organizadora média. Material plástico. Medidas 420 x 310 x 210mm

1.222,5024,45

17 001.005.474 CALCULADORA ELETRONICA GRANDE UN 20
Calculadora eletrônica grande. Características mínimas: número de dígitos 08 unidades, fonte de alimentação pilha/solar,
desligamento automático, números legíveis, visor inclinado, de ótima qualidade.

754,666637,73333

18 001.003.183 CALCULADORA ELETRONICA MEDIA UN 30
Calculadora eletrônica média. Características mínimas: número de dígitos 08 unidades, fonte de alimentação pilha/solar,
desligamento automático, números legíveis, visor inclinado, de ótima qualidade.

824,000127,46667

19 001.003.988 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL UN 2.500
Caneta esferográfica cor azul, corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta, tinta
de alta qualidade, escrita macia, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm, tampa ventilada em conformidade com padrão
ISO, bola de Tungstênio, carga e tampa conectadas ao corpo do encaixe.

3.266,6751,30667

20 001.003.989 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA UN 1.500
Caneta esferográfica cor preta, corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta, tinta
de alta qualidade, escrita macia, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4mm, tampa ventilada em conformidade com padrão
ISO, bola de Tungstênio, carga e tampa conectadas ao corpo do encaixe.

1.960,0051,30667

21 001.003.990 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA UN 1.000 1.306,671,30667
22 001.007.391 CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO UN 200

Caneta marca texto com ponta de polietileno, corpo, tampa e fundo de polipropileno, espessura de traço de 2,5 mm à 5 mm, tinta á
base de água na cor amarelo.

626,6663,13333

23 001.007.388 CANETA MARCA TEXTO NA COR AZUL CLARO UN 200
Caneta marca texto com ponta de polietileno, corpo, tampa e fundo de polipropileno, espessura de traço de 2,5 mm à 5 mm, tinta á
base de água na cor azul claro.

626,6663,13333

24 001.007.387 CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA UN 200
Caneta marca texto com ponta de polietileno, corpo, tampa e fundo de polipropileno, espessura de traço de 2,5 mm à 5 mm, tinta á
base de água na cor laranja. 

626,6663,13333

25 001.007.389 CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA UN 200
Caneta marca texto com ponta de polietileno, corpo, tampa e fundo de polipropileno, espessura de traço de 2,5 mm à 5 mm, tinta á
base de água na cor rosa.

626,6663,13333

26 001.007.390 CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE UN 200
Caneta marca texto com ponta de polietileno, corpo, tampa e fundo de polipropileno, espessura de traço de 2,5 mm à 5 mm, tinta á
base de água na cor verde.

626,6663,13333

27 001.006.167 CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM NA COR AZUL UN 100
Para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta à base álcool

563,3335,63333

28 001.003.686 CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM NA COR PRETA UN 100
Para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta à base álcool.

563,3335,63333

29 001.006.765 CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM NA COR VERMELHA UN 100
 Para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta à base álcool.

563,3335,63333

30 001.001.786 CANETINHA HIDROGRAFICA ESTOJO COM 12 UNIDADES EST 150
Tinta lavável a base de água, tampa antiasfixiante, cores vivas e densas, grande durabilidade. Estojo com 12 unidades. 

2.140,000514,26667

31 001.004.548 CARTOLINA DIVERSAS CORES 150G TAMANHO 50X66 CM UN 500
Cartolina cores diversas, 150G, tamanho 50 x 66cm.

533,3351,06667

32 001.004.009 CELOFANE POLIPROPILENO 70X90CM COLORIDO SORTIDO UN 300 620,0012,06667
33 001.003.772 CELOFANE POLIPROPILENO 70X90CM INCOLOR UN 300 620,0012,06667
34 001.002.011 CLIPES PARA PAPEIS 2/0 CX 100 253,3332,53333
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Clipes para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, tamanho pequeno 2/0. Caixa com 50 unidades.

35 001.002.010 CLIPES PARA PAPEIS 3/0 CX 100
Clipes para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, tamanho normal 3/0. Caixa com 50 unidades.

306,6673,06667

36 001.002.012 CLIPES PARA PAPEIS 8/0 CX 100
Clipes para papéis em arame de aço galvanizado, tratamento antiferrugem, tamanho grande 8/0. Caixa com 50 unidades.

523,3335,23333

37 001.003.424 COLA BASTAO 10 G UN 250 708,33252,83333
38 001.001.035 COLA BRANCA LIQUIDA 90G FRS 250

Cola branca líquida. Composição: acetato de polivinila, fórmula é a base de água e PVA  Lavável e não atóxica. Frasco com 90G.
Com selo do INMETRO impresso na embalagem.

700,002,80

39 001.005.475 COLCHETE DE AÇO METALICO Nº 07 CX 25
Colchete de aço metálico nº 7. Caixa com 72 unidades.

143,333255,73333

40 001.001.039 CORRETIVO LIQUIDO - 18ML UN 150
Corretivo líquido, cobertura uniforme, secagem rápida, lavável, não resseca, não tóxico e inodoro. Não inflamável. Frasco com
18ML. Com selo do INMETRO impresso na embalagem.

420,002,80

41 001.001.054 ELASTICOS DE BORRACHA AMARELO Nº 18 PCT 50
Elástico de borracha amarelo n° 18. Pacote contendo 50G.

161,66653,23333

42 001.004.018 ENVELOPE CARTA, COR BRANCO, TAMANHO 23X11,5 CM UN 600
Envelope carta, cor branco, tamanho 23 x 11,5cm.

84,000,14

43 001.003.773 ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFÍCIO UN 1.000
Envelope pardo, tamanho ofício.

260,000,26

44 001.004.016 ENVELOPE SACO COR AMARELO TAMANHO GRANDE UN 1.000
Envelope saco, cor amarelo, tamanho grande.

816,670,81667

45 001.003.775 ENVELOPE SACO COR AMARELO TAMANHO MEDIO UN 1.000
Envelope saco, cor amarelo, tamanho médio.

376,670,37667

46 001.004.017 ENVELOPE SACO COR AMARELO TAMANHO PEQUENO UN 1.000
Envelope saco, cor amarelo, tamanho pequeno.

180,000,18

47 001.004.013 ENVELOPE SACO COR BRANCO TAMANHO GRANDE UN 1.000
Envelope saco, cor branco, tamanho grande.

876,670,87667

48 001.004.014 ENVELOPE SACO COR BRANCO TAMANHO MEDIO UN 1.000
Envelope saco, cor branco, tamanho médio.

356,670,35667

49 001.004.015 ENVELOPE SACO COR BRANCO TAMANHO PEQUENO UN 1.000
Envelope saco, cor branco, tamanho pequeno.

170,000,17

50 001.002.008 ESTILETE 9MM UN 50 153,33353,06667
51 001.001.059 ESTILETES 18MM UN 50 240,004,80
52 001.003.422 EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOXIDÁVEL UN 50

Extrator de grampos, aço inoxidável não galvanizado, tipo espátula, tamanho padrão.
225,004,50

53 001.003.789 FITA ADESIVA  DUPLA FACE - 12 MM X 30 M UN 150
Fita adesiva dupla-face, tamanho 12mm x 30m.

784,99955,23333

54 001.003.787 FITA ADESIVA CREPE - 25MMX50M UN 150 754,99955,03333
55 001.003.788 FITA ADESIVA CREPE - 50 MM X 50 M UN 150

Fita adesiva crepe, tamanho 50mm x 50m.
1.690,000511,26667

56 001.003.785 FITA ADESIVA KRAFT - 25 MM X 50 M UN 150
Fita adesiva em papel kraft, tamanho 25mm x 50m.

1.429,99959,53333

57 001.006.806 FITA ADESIVA KRAFT - 45 MMX45M UN 150 2.415,0016,10
58 001.003.780 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50 M UN 150

Fita adesiva transparente, tamanho 12mm x 50m.
249,49951,66333

59 001.004.020 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX50M UN 150
Fita adesiva transparente, tamanho 25mm x 50m.

445,00052,96667

60 001.006.805 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 UN 150
Fita adesiva transparente, tamanho 45mm x 45m.

649,99954,33333

61 001.004.022 FOLHA A3 - 75G/M². PACOTES COM 500 FOLHAS PCT 25
Folha A3 ? 75g/m². Pacote com 500 folhas.

1.522,5060,90

62 001.004.021 FOLHA A4 - 75G/M². PACOTES COM 500 FOLHAS PCT 4.000
Extra branco, com selo FSC.

106.533,3226,63333

63 001.005.484 FOLHA AP 60  BRANCO TAMANHO A4 180G PACOTE C/ 50 FOLHAS PCT 500
Folha AP 60, tamanho A4 - 180G, extra branco. Pacote com 50 folhas.

6.133,33512,26667

64 001.005.485 FOLHA AP 60 TAMANHO A4 180G DIVERSAS CORES PACT C/ 50 FOLHASPCT 250
Folha AP 60, tamanho A4 - 180G, diversas cores. Pacote com 50 folhas.

6.487,5025,95

65 001.006.807 GIZ BRANCO, CAIXA COM 50 BASTOES (250 GR) CX 600
Giz branco, caixa com 50 bastões (250gramas), antialérgico, plastificado, composição: gipsita desidratada, água e plastificante,
selo do INMETRO impresso na embalagem

3.379,9985,63333

66 001.006.808 GIZ COLORIDO, CX COM 50 BASTOES,(250 GR) CX 150
Giz colorido, caixa com 50 bastões (250gramas), antialérgico, plastificado, composição: gipsita desidratada, água, corantes e
plastificante, selo do INMETRO impresso na embalagem.

960,006,40

67 001.003.794 GRAMPEADOR DE MÃO TIPO ALICATE UN 50
Grampeador de mão tipo alicate. Para grampos 26/6, com depósito de grampos inox.

2.246,666544,93333

68 001.003.795 GRAMPEADOR GRANDE UN 20
grampeador metálico grande, de excelente qualidade, com capacidade para grampear de 50 a 200 folhas.  

2.710,00135,50

69 001.003.796 GRAMPEADOR MÉDIO UN 50
Grampeador metálico médio, de excelente qualidade

1.596,666531,93333

70 001.005.487 GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PCT C/ 50 UNIDADES PCT 100
Grampo trilho plástico estendido Injetado em polipropileno Branco, alta resistência, fechamento com pressão, comporta o
fechamento de até 500 folhas. Pacote com 50 unidades.

2.530,0025,30

71 001.002.003 GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO PCT C/ 50 UNIDADES PCT 100
Grampo trilho plástico Injetado em polipropileno Branco, alta resistência, fechamento com pressão, comporta o fechamento de até
200 folhas. Pacote com 50 unidades.

1.790,0017,90

72 001.001.838 GRAMPOS 106/6 - CAIXA C/ 5000 UN CX 50 1.156,666523,13333
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Grampo para grampeador. Modelo 106/6. Caixa com 5.000 unidades, grampos galvanizados, grampo de níquel.

73 001.001.082 GRAMPOS 26/6 - CAIXA C/ 5000 UN CX 100
Grampo para grampeador. Modelo 26/6. Caixa com 5.000 unidades, grampos niquelados.

746,6677,46667

74 001.001.456 LAPIS DE COR JUMBO - 12 UNIDADES EST 60
Lápis de cor. Estojo com 12 cores. Formato jumbo. Acabamento decorado ou envernizado. Feito de reflorestamento.

1.816,000230,26667

75 001.006.809 LAPIS PRETO Nº2 UN 2.000
Lápis preto n° 2, lápis pré-apontados cada, fabricado com madeira de reflorestamento

1.933,340,96667

76 001.003.800 LAPISEIRA 0,5 MM UN 25
Lapiseira 0,5mm. Corpo em plástico, cores diversas, utiliza minas de grafite 0,5mm, com mecanismo resistente para avanço da
carga, borracha embutida na parte superior.

132,505,30

77 001.005.488 LAPISEIRA 0,7MM UN 25
Lapiseira 0,7mm. Corpo em plástico, cores diversas, utiliza minas de grafite 0,7mm, com mecanismo resistente para avanço da
carga, borracha embutida na parte superior.

136,666755,46667

78 001.001.099 LIVRO - ATA UN 100
Livro ata, sem margem, formato 21,6 x 32cm, com 50 folhas numeradas, capa cartonada preta (frente e verso).

1.396,66713,96667

79 001.001.867 LIVROS PARA PROTOCOLO UN 100
Livro para protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura, com numeração de página.

2.023,33320,23333

80 009.001.334 MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 76MMX15MM - COM 180 FOLHAS UN 100 1.090,0010,90
81 001.001.495 MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 12 CORES CX 500

Massa para modelar, caixa com 12 linguotes em cores variadas, antialergica, atóxica, não oleosa, flexivel, de 1ª qualidade,
composta basicamente de água, carboidrato de cereais, sal corante e essêcia. Embalagem com peso mínimo de 180g, contendo a
marca, dados do fabricante, composição do produto e data de validade mínima de 18 meses a partir da data deentrega. Certificado
astm d4236 e selo do inmetro.

2.950,005,90

82 001.003.803 MINAS DE GRAFITE 0,5mm - EST. C/ 24 UN EST 50
Minas de grafite 0,5mm, de excelente qualidade.

211,66654,23333

83 001.004.549 MINAS DE GRAFITE 0,7mm - EST. C/ 24 UN EST 50
Minas de grafite 0,7mm, de excelente qualidade.

223,33354,46667

84 001.006.815 PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE, ROLO COM 25 M RL 10 1.011,6667101,16667
85 001.004.551 PAPEL CREPON 2M X 48CM CORES DIVERSAS UN 600 1.000,0021,66667
86 001.001.534 PAPEL LAMINADO 44 X 59CM CORES DIVERSAS UN 150

Papel laminado, tamanho 44 x 59cm . Cores diversas.
274,99951,83333

87 001.005.500 PAPELEIRA DE MESA DUPLA EM ACRILICO UN 20
 com inclinação entre as bandejas, de ótima qualidade.

1.022,666651,13333

88 001.005.501 PAPELEIRA DE MESA TRIPLA EM ACRILICO UN 20
com inclinação entre as bandejas, de ótima qualidade. 

1.372,666668,63333

89 001.003.205 PASTA - L INCOLOR UN 500 750,001,50
90 001.001.120 PASTA PLASTICA 2CM UN 250 816,66753,26667
91 001.002.005 PASTA PLASTICA 6CM UN 250

Polionda, incolor.
1.391,66755,56667

92 001.001.163 PASTA PLASTICA GRAMPO - TRILHO  A4 CORES DIVERSAS UN 500 1.383,3352,76667
93 001.004.073 PASTA PLÁSTICA GRAMPO - TRILHO A4 INCOLOR UN 500 1.383,3352,76667
94 001.002.004 PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4 CM - INCOLOR UN 500

 Incolor.
2.533,3355,06667

95 001.001.925 PASTA SANFONADA A4 12 DIVISÕES - INCOLOR UN 200
 Incolor.

4.886,66624,43333

96 001.001.123 PASTA SUSPENSAS PARA ARQUIVO UN 1.000
Pasta suspensa para arquivo de aço, com visor transparente, etiqueta, grampo e trilho em plástico.

2.466,672,46667

97 001.001.124 PERCEVEJOS LATONADOS - CAIXA COM 100 UNIDADES CX 50 253,33355,06667
98 001.005.499 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO, CAP. ATÉ 100 FOLHAS DE 75GM2UN 10 1.756,3333175,63333
99 001.006.811 PERFURADOR DE PAPEL METALICO, CAP.ATE 20 FOLHAS DE 75GM2 UN 20 458,666622,93333
100 001.003.817 PILHA ALCALINA PALITO c/ 04 UN PCT 150

Pilha alcalina palito AAA com 4 unidades. Composição: dióxido de manganês, zinco, hidróxico de potássio, grafite e óxido de zinco.
1.420,00059,46667

101 001.003.818 PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 04 UN PCT 150
Pilha alcalina palito AAA com 4 unidades. Composição: dióxido de manganês, zinco, hidróxico de potássio, grafite e óxido de zinco.

1.642,5010,95

102 001.007.384 PINCEL ATÔMICO COR AZUL UN 30
ponta chanfrada indeformável, tinta a base de álcool.

132,004,40

103 001.007.385 PINCEL ATÔMICO COR PRETA UN 30
ponta chanfrada indeformável, tinta a base de álcool.

132,004,40

104 001.007.386 PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA UN 30
ponta chanfrada indeformável, tinta a base de álcool.

132,004,40

105 001.005.509 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES CX 100
 corpo em plástico, ponta redonda. Com selo do INMETRO impresso na embalagem, marca e referência no corpo do pincel.

8.830,0088,30

106 001.005.510 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO CAIXA COM 12 UNIDADESCX 100
 corpo em plástico, ponta redonda. Com selo do INMETRO impresso na embalagem, marca e referência no corpo do pincel.

8.830,0088,30

107 001.005.511 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO CAIXA COM 12 UNIDADESCX 100
corpo em plástico, ponta redonda. Com selo do INMETRO impresso na embalagem, marca e referência no corpo do pincel.

8.830,0088,30

108 001.006.817 PISTOLA P/COLA QUENTE, 80 W - BIVOLT 110/220 REFIL 11 mm UN 50
Pistola para cola quente. De extrema qualidade, bivolt 110/220 volts, 80 watts, temperatura ideal para o repuxo da cola. Para refil
de silicone com 11 mm.

4.671,666593,43333

109 001.006.816 PISTOLA P/COLA QUENTE, 80 W - BIVOLT 110/220 REFIL 7 mm UN 50
Pistola para cola quente de extrema qualidade, bivolt, 110/220 volts, 80 watts, temperatura ideal para o repuxo da cola. Para refil
de silicone com 7mm.

2.480,0049,60

110 001.002.017 PLACA DE E.V.A 40 X 60CM/ 2MM CORES DIVERSAS UN 1.500
Placa lisa de uma cor só.

3.949,9952,63333

111 001.006.810 PLACA DE E.V.A 40X60CM/2MM CORES DIVERSAS COM BRILHO UN 150 1.195,00057,96667
112 001.002.006 PORTA CANETAS UN 50

Porta canetas, com espaço para clipes.
613,333512,26667
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113 001.001.135 PRANCHETA TAMANHO OFICIO DE ACRILICO C/ PEGADOR DE PAPEL UN 50

Prancheta para anotações, tamanho ofício, de acrílico, com pegador de papéis.
946,666518,93333

114 001.006.812 PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL ABERTURA 25MM, ALTA PRESSÃO UN 100
Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, abertura de 25 mm. Alta pressão. Produzido
em metal de alta resistência.

73,3330,73333

115 001.006.813 PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL, ABERTURA 32MM, ALTA PRESSÃOUN 100
 corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, abertura de 32 mm. Alta pressão. Produzido em metal de alta
resistência.

103,3331,03333

116 001.006.814 PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL, ABERTURA 51MM, ALTA PRESSÃOUN 100
 corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, abertura de 51 mm. Alta pressão. Produzido em metal de alta
resistência.

256,6672,56667

117 001.002.126 PROTETOR PARA DOCUMENTOS 75X105MM UN 1.500 1.500,001,00
118 001.006.796 REFIL P PISTOLA DE COLA QUENTE (SILICONE), ESPESSURA 7MM UN 3.500 2.916,6550,83333
119 001.006.797 REFIL P PISTOLA DE COLA QUENTE(SILICONE) ESPESSURA 11MM UN 3.500 4.550,001,30
120 001.003.820 REGUA DE ALUMINIO - 30 CM UN 100

 Descrição: muito resistente, em alumínio, com graduação progressiva e proteções laterais.
580,005,80

121 001.004.081 RÉGUA TRANSPARENTE PLÁSTICA - 30 CM UN 150
 Dimensões: 200 x 300 x 10mm.

300,002,00

122 001.006.804 SACO TRANSPARENTE,TAM.OFICIO,ESPES.12 MICRAS,4 FUROS,PCT 100PCT 100
tamanho ofício, espessura 12 micras, com 04 furos, pacote com 100 unidades.

3.146,66731,46667

123 001.005.506 SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE UN 20 570,0028,50
124 001.003.905 TECIDO TNT CORES DIVERSAS M 1.000 1.325,631,32563
125 001.003.824 TESOURA 4" UN 50

Tesoura para uso geral - 4''. Resistente, de cabo plástico e lâmina de inox.
302,66656,05333

126 001.003.822 TESOURA 8" UN 100
Tesoura para uso geral - 8''. Resistente, de cabo plástico e lâmina de inox.

1.693,33316,93333

127 001.003.014 TINTA GUACHE - CAIXA COM 6 UNIDADES CX 500
cores diversas

6.033,33512,06667

128 001.005.507 UMEDECEDOR DE DEDO GEL GLICERINADO 12G UN 50 156,66653,13333
129 001.001.673 VISOR TRANSPARENTE PARA PASTAS SUSPENSAS - CX C/ 50 UN CX 75

Visor para pasta suspensa, transparente. Caixa com 50 unidades.
732,500259,76667

1.948,73563 300.922,9812Total ->


