MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SRP - SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO CONVENCIONAL
Município de Pinhal da Serra
Secretarias Municipais
Processo Administrativo nº 112/2017
Processo de Compra nº 112/2017
Edital de Pregão Presencial nº 23/2017
Tipo de julgamento: menor preço por Item

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, no uso de suas atribuições, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 12 do mês de maio do ano de 2017, na sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, localizada na Avenida Luiz Pessoa da Silva Neto, nº
1293, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 167/2017, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a eventual e futura Contratação de empresa para o
fornecimento de material de expediente, educativo e esportivo, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços com a finalidade de selecionar propostas
vantajosas para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO E ESPORTIVO, para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, conforme itens especificados no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.
1.2. As quantidades constantes no ANEXO I, foram estimadas para o período de 12 (doze) meses,
sendo sua realização de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração.
1.3. O Setor de Licitações disponibilizará o Anexo I (itens) no Site da Prefeitura
www.pinhaldaserra.rs.gov.br junto ao programa do Betha Compras a fim de possibilitar o
preenchimento do mesmo, sendo que será obrigatório também a empresa apresentar a proposta
impressa.
1.4. Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – (ABNT, INMETRO, etc.), atentando-
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se principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 ( código de defesa do
consumidor).
1.5. Os materiais fornecidos deverão ser 100 % (cem por cento) novos. Não serão aceitos produtos
danificados ou de segunda linha.
1.6. Serão aceitos os proponentes que enviarem os dois envelopes via correio ou outro meio de
transporte desde que sejam recebidos em tempo hábil e ficarão estes, pelo fato de não possuírem
representação no certame, com valor de proposta única e sem possibilidade de lances verbais.
1.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro de preço à preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atendam todas as
exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e
apresentação da proposta;
2.1.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com
documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto
desta licitação;
2.1.2. Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura
Municipal de Pinhal da Serra.
2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial,
sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou denominação social as expressões
“microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos
termos da LC 123/2006;
2.2.1. As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como microempresa ou
empresa de pequeno porte por meio de declaração (conforme anexo V), de que atendem aos requisitos do
art. 3º da Lei Complementar 123/2006, com exceção das empresas constantes no § 4° do mesmo artigo,
cabendo a pregoeira a faculdade de consultar o sítio oficial da receita federal, na internet, para ratificar a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.
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2.3. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em uma ou
mais das seguintes situações:
a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) estrangeiras que não funcionem no país;
d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;

2.4. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da
representada.
3.1.1. A identificação será realizada através da apresentação de documento oficial com foto.
3.1.2. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem
como para a prática dos demais atos do certame; (conforme anexo II)
b) apresentar, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; (conforme anexo III)
c) apresentar, Cartão do CNPJ;
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada
fora dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
A) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade
por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade
civil;
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a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura e para prática de os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
B) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que
conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa
outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato
de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
3.4. 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.
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.2, deste edital,
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador
ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.2, deste edital,
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal
da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra no limite da receita
referido acima.

4. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
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4.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE
PREÇOS
Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 23/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

ENVELOPE
Nº
02
–
HABILITAÇÃO
Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 23/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

DOCUMENTOS

PARA

4.2. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.3. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.

5. PROPOSTA DE PREÇO – (Conforme anexo VI)
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser
apresentada em CD ou Pendrive (através do programa Betha compras) e em folhas sequencialmente
numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do produto ofertado como marca, referências e demais dados técnicos;
c) preço unitário líquido e total, bem como preço total por extenso, indicado 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, sendo vedada a
desistência do valor proposto.
Observação 1: Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 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.
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Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 2
(duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual
contratação.
Observação 3: A proposta das empresas não deverão ser superiores ao valor máximo estipulado no Anexo I
sob pena de desclassificação das mesmas.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer
novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da
vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para apresentar nova
proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente
às penalidades constantes no item 15 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,
sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das
propostas.
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6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os
valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 6;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem 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.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item
3.5, deste edital.
6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5%
(cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será
convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior,
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ATA circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município,
conforme subitem 18.1 deste edital.
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE
Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1. declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; ( Conforme anexo IV)

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
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c) 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;
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.
Observação: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas bem
como cópia autenticada do Contrato Social na íntegra, a sua apresentação na documentação de
habilitação “Regularidade Jurídica”, fica facultada.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
(Certidão Conjunta Negativa);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de
validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
a aptidão do proponente para o fornecimento do produto, em características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente. O atestado deverá ser impresso em folha timbrada e
conter o CNPJ, nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e carimbo da empresa. No atestado
deve constar também se foram cumpridos os prazos de execução, e a qualidade do mesmo, sem fatos que
desabonem sua conduta, além de estar assinado e datado. (Conforme anexo VII).
7.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3,
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua
regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.2.1. 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.
7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo a
pregoeira 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.
7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades
previstas no item 15.1, alínea a, deste edital.
7.2.5. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora 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.
7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
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8.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro
de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas,
vista imediata do processo.
8.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública
do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
8.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, 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 a proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3. A homologação e adjudicação do objeto da licitação, ao vencedor, é competência do Srº
Prefeito.

10. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DA ATA
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias,
convocará a vencedora para assinar a ATA de homologação em igual prazo, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3. O presente instrumento terá vigência de 12 meses, após a sua Homologação e assinatura,
podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público,
para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos produtos.
10.4. O Contrato, no presente pregão, será substituído pela ATA , nota de Empenho ou pela
ordem de fornecimento;
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11. DA ENTREGA E DA GARANTIA
11.1. Havendo a necessidade de contratação, e desde que haja recurso orçamentário disponível, o
Município fará a solicitação do material e da quantidade necessária, além da emissão da AF e do empenho.
11.2. A licitante vencedora deverá entregar os materiais de forma parcelada, conforme a necessidade,
a programação e a solicitação feita pelo Contratante, por intermédio de documento denominado “Autorização
de Fornecimento” e/ou “EMPENHO”.
11.3. Verificada a desconformidade do item entregue, a licitante vencedora deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às penalidades previstas
neste edital.
11.4. Os materiais deverão ser entregues pelo próprio fornecedor, livres de frete e descarga, no prazo
máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir da solicitação e empenho, no horário das 8:00 às 11:30 horas
e/ou das 13:00 às 16:30 horas, ao servidor Ezequias Alexandre Pereira, responsável pelo amoxarifado, no
seguinte endereço:
Rua Natalino Giordano, S/N, Centro – Pinhal da Serra /RS
11.5. O interior do veículo deverá estar limpo e em boas condições para o transporte e os materiais
deverão estar devidamente embalados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança
durante as operações de transporte e descarga no local de entrega.
11.6. Os materiais a serem entregues deverão conter indicação de data de fabricação e prazo de
validade.
11.7. Os materiais deverão apresentar, na data de entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do
período total de validade.
11.8. O prazo de garantia dos materiais fornecidos não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias para os
bens não duráveis e 90 (noventa) dias para os bens duráveis (conforme Art. 26, do código de defesa do
consumidor), contados a partir da data de entrega.
11.8.1. O atendimento para prestação decorrente da garantia, terá um prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas, contados a partir da notificação feita pelo contratante junto à contratada, não cabendo a garantia
quando constatado defeito provocado por uso indevido.
11.9. Se durante a vigência da ATA de Registro de Preços for constatado que os preços registrados
estão superiores aos de mercado, caberá a administração convocar os fornecedores registrados para negociar o
novo valor.
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11.10. Havendo algum obstáculo que impossibilite ao primeiro fornecedor de cumprir a obrigação
assumida, a Administração poderá convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que aceite
cotar os serviços com preços iguais ao da licitante vencedora.
12 . DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado em até 15 dias após a entrega dos materiais e da NF/fatura,
aprovada pela Secretaria Municipal responsável pela aquisição.
12.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações
relativas ao nº do Processo de Licitação, nº do empenho, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”.
12.3. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela
Receita Federal demonstrando essa condição.
12.4. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
12.5. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos
sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento
do objeto deste Pregão.
12.6. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe
o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 12.1 fluirá a partir da respectiva regularização.
12.7. O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao
fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos materiais entregues.
12.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

13 – DAS OBRIGAÇÕES
13.1. DA CONTRATADA:
13.1.1. Entregar os materiais licitados, conforme especificados no edital.
13.1.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas com
embalagem, seguros e transporte resultantes da realização do objeto serão de exclusiva responsabilidade da
Contratada.
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13.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução da ATA, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.
13.1.4. Manter, durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.2. DO CONTRATANTE:
13.2.1. Atestar a NF/fatura e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.
13.2.2. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.
13.2.3. Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
14.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias
úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou
irregularidades que entende viciarem o mesmo;
14.1.1. Caberá a Autoridade Superior decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a
impugnação interposta;
14.1.2. Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será
designada para a realização do certame.
14.2. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 da
Lei 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa;
14.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

15. DAS PENALIDADES:
15.1. 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 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
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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 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
h) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
i) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I - Pela Administração, quando:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços,
por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94;
c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao
praticado pelo mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da
Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
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16.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser
fundamentada.
16.3. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento.
16.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do
fornecimento do material, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento
convocatório caso não aceitas as razões do pedido.

17. DO REAJUSTE, DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS E DAS ALTERAÇÕES
17.1. É vedado o acréscimo nos quantitativos e reajuste de preços durante o prazo de validade da
ATA, exceto nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93.
17.2. Esta ATA poderá ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Pinhal da Serra, setor de
Licitações, sito na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, nº 1294, por e-mail (licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br)
ou pelo telefone fax (54) 3584 0272, no horário compreendido entre as 08 e 17 horas, preferencialmente, com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
18.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.
18.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato
do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro
dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu
endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
18.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor Municipal (Pregoeiro),
ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
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18.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
18.7. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações
previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes.
18.8. 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.
18.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal Nº8.66693).
18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
18.11. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Itens;
Anexo II – Carta de representação / Credenciamento;
Anexo III – Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação
Anexo IV – Modelo de declaração que não emprega menor;
Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;
Anexo VI – Modelo da Proposta de Preço;
Anexo VII – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
Anexo VIII – Manual para preenchimento da proposta, através do programa Betha auto cotação;

Pinhal da Serra, 27 de abril de 2017.

Anderson de Jesus Costa
Prefeito
Este edital foi devidamente examinado e aprovado por
esta Assessoria Jurídica.
Em ___/___/______.
________________________
Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO II
Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento
CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário,
presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,
CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – modalidade Pregão Presencial nº
23/2017

a

ser

realizado

pela

Prefeitura

Municipal

de

Pinhal

da

Serra

o

Sr.

(a) .........................................., (nacionalidade), ........................(estado civil), portador do RG
n ..............................., CPF n. ............................., residente à ................................., que poderá
formular ofertas e lances de preço e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos.

____________________________, ____de ________de 2017.

_________________________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Ao se utilizar deste modelo, o mesmo deverá estar obrigatoriamente
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa
(Contrato Social ou documentação equivalente, previsto no iten 3.3 - a1 à a.5 deste Edital)

18

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº
__________________________, com sede a Rua____________________________,
Nº_______, na Cidade de ___________________________, declara, sob as penas da Lei,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital de
Licitação PR nº 23/2017, nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.

____________________________, ____de ________de 2017.

_________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO IV
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário,
presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
República Federativa do Brasil.

____________________________, ____de ________de 2017.

_____________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO V
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário,
presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador
do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais para qualificação como
ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar n.
123/2006.

____________________________, ____de ________de 2017.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO VI
Modelo de Formulário
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2017
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
EMPRESA:____________________________________________CNPJ:___________________________
ENDEREÇO:________________________________________________
TELEFONE:__________________________ E-MAIL: ________________________________
CIDADE:____________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ____________________________________CPF:_______________
VALIDADE DA PROPOSTA:______________DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta)dias).
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Item

Un.

Quant.

Descrição do item

Marca

Valor un.

Valor Total

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem
como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e
descarga, impostos, obrigações entre outros.

____________________________, ____de ________de 2017.

______________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO VII
Modelo de atestado
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ n.º
_____________________________, com telefone _________________________, tendo como seu
representante legal o Sr. (a) _________________________________________________ atesta
para os devidos fins que a Empresa __________________________________________,CNPJ
n°_____________________ forneceu/fornece os produtos/serviços iguais ou semelhantes ao
objeto do referido pregão, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não
havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

__________________________, _____ de ___________________ de 2017.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
CPF:
(carimbo do CNPJ)
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 23/2017 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Telefone: 5435840250
CNPJ: 04.213.870/0001-08
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
C.E.P.: 95390-000 - Pinhal da Serra - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

112/2017
27/04/2017

Processo de Licitação:
Data do Processo:

112/2017
27/04/2017
Folha: 1/14

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade Unid
Especificação
1
20,000 CX Adesivo instantâneo para artesanato
caixa com 10 unidades (05-11-0285)
2
10,000 UN AGULHA PARA BORDAR (05-11-0286)
3
20,000 UN Agulha para fita mimosa (05-11-0287)
4
300,000 UN ALFINETE MARCADORES NIQUELADO, CABEÇA
COLORIDA. CAIXA COM 50 UNIDADES (05-030016)
5
250,000 PAC Algodão em bola colorido, pacote 95 g
(05-11-0288)
6
100,000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO,
BASE PLÁSTICA, NA COR PRETO. (80-01-0293)
7
1020,000 UN APONTADOR PLÁSTICO PARA LÁPIS DE MADEIRA,
LÂMINA INOXIDÁVEL, COM DEPÓSITO PARA
RESÍDUOS. UNIDADE (05-02-2012)
8
200,000 KG ARGILA PARA ESCULTURA E ARTESANATO (0511-0268)
9
50,000 UN ARQUIVO DE MESA EM ACRÍLICO COM 3
PRATELEIRAS (05-20-0005)
10
300,000 UN ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO (05-03-0247)
11
150,000 UN Assessórios simples para brincar com as
bonecas (sapatos, pentes) (05-11-0289)
12
100,000 PCT ATILIO (BORRACHINHA) pacote com 220
unidades (05-20-0125)
13
200,000 UN Atlas Escolar totalmente impresso em
cores, com mapas do Brasil, divisão
política, as bacias hidrográficas, o
relevo, a formação geológica, o clima, a
vegetação natural e a atual, os recursos
minerais, as terras indígenas, o uso da
terra, problemas ambientais, meios de
circulação, indústrias, população e
urbanização. Bandeiras de todos os
Estados brasileiros. (05-11-0290)
14
400,000 PAC Balão bexiguinha, nas cores: verde,
vermelho, azul, amarelo, café brasil,
branco, preto, laranja, rosa pink, lilás,
marrom, roxo e cinza (05-11-0291)
15
400,000 PAC Balões linguicinha: nas cores verde,
vermelho, azul, amarelo, café brasil,
branco, preto, laranja, rosa pink, lilás,
marrom, roxo e cinza (05-11-0292)
16
1100,000 PAC Balões, série imperial, tamanho 0,9
pacotes com 50 um, nas seguintes cores:
verde, vermelho, azul, amarelo, café
brasil, branco, preto, laranja, rosa
pink, lilás, marrom, roxo e cinza. O6
pacotes de cada cor. (05-11-0293)
17
150,000 UN Bambolês coloridos, fabricado em
plástico rígidos medidas aproximadas
60X60X2 a 66X66X2 cm. (05-11-0294)
18
50,000 UN BARBANTE 100% ALGODÃO COLORIDO (05-110179)
19
550,000 UN Bastão de silicone p/ pistola de cola 30
w de 7,5 com (05-11-0296)
20
350,000 UN Bastão de silicone p/ pistola de cola
quente 10w 7,5 com (05-11-0297)

________

Marca

Preço Unit. Máximo
120,0000

Total Preço Máximo
2.400,0000

________
________
________

0,5000
3,9900
6,9900

5,0000
79,8000
2.097,0000

________

4,9000

1.225,0000

________

11,5000

1.150,0000

________

2,5000

2.550,0000

________

1,5000

300,0000

________

69,9000

3.495,0000

________
________

2,9000
29,9000

870,0000
4.485,0000

________

8,4000

840,0000

________

22,0000

4.400,0000

________

5,5000

2.200,0000

________

9,9900

3.996,0000

________

9,5000

10.450,0000

________

4,9000

735,0000

________

4,0000

200,0000

________

1,1000

605,0000

________

0,6000

210,0000
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34
35
36
37
38

Unid

Especificação

250,000 UN Bichinhos de plástico atóxico, mácios,
emborrachados, flexíveis, diversos
(cavalos, coelhos, cachorros, leão, vaca,
gato, dinossauros e etc) – Pacotes de
diversos tamanhos… (05-11-0298)
200,000 UN Bichos de pelúcia,Confeccionada em plush
antialérgico, com enchimentos em fibra,
coloridos, vários modelos e formatos…
(05-11-0299)
350,000 UN Bloco post-it 38x50 com 100 folhas nas
cores neon, verde, rosa, laranja e
amarelo. (05-11-0300)
350,000 UN Bloco post-it 76x102 com 100 folhas nas
cores neon, verde rosa, laranja e
amarelo. (05-11-0301)
50,000 UN Bola de Basquete oficial, tamanho baby
matrizada, confeccionada com borracha,
diâmetro 56-59cm, peso 300-325g. bola
com selo da confederação brasileira de
Basketeball (CBB). (05-11-0302)
50,000 UN Bola de Basquete oficial, tamanho
feminino, confeccionada com borracha,
circunferência de 74cm, peso 487g. bola
com selo da confederação brasileira de
Basketeball (CBB). (05-11-0303)
50,000 UN Bola de futebol de campo, material em PU,
circunferência de 66cm, peso 430g,
costurada a mão. (05-11-0304)
50,000 UN Bola de futebol de campo, material/
tecnologia air flex, microfibra, 32gomos
costurada a mão, diâmetro 68-70cm, peso
410-450g. (05-11-0305)
50,000 UN Bola de futsal, Max 100, material PVC
sendo muito resistente, circunferência
54 cm, peso aproximado 360g, 32 gomos.
(05-11-0306)
50,000 UN Bola de futsal, Max 1000, material
confeccionada com PU ultra 100%
acabamento e base de poliuretano
importado e revestimento externo
metalizado. Circunferência 62,5-63,5 cm,
peso aproximado 410-430g, gomo termo
fundidos (05-11-0307)
50,000 UN Bola de futsal, Max 200, material PVC
sendo muito resistente, circunferência
55-59 cm, peso aproximado 350g-380g, 32
gomos. (05-11-0308)
50,000 UN Bola de futsal, Max 500, material PVC
sendo muito resistente, circunferência
61-64 cm, peso aproximado 410-440g, 32
gomos. (05-11-0310)
100,000 UN Bola de iniciação nº 08, material
borracha. peso 110/120g. (05-11-0311)
100,000 UN Bola de iniciação nº 10, material
borracha. peso 350-370g. (05-11-0312)
100,000 UN Bola de iniciação nº 12, material
borracha. peso 350-379g. (05-11-0313)
10,000 PAC Bola de isopor de 10 mm, pacotes com 200
unidades (05-11-0314)
10,000 PAC Bola de isopor de 50 mm, pacotes com 50
unidades (05-11-0315)
15,000 PAC Bola de isopor de 75 mm, pacotes com 25

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

12,9000

3.225,0000

________

59,9000

11.980,0000

________

6,9000

2.415,0000

________

7,9000

2.765,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

39,9000

1.995,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

19,9000

1.990,0000

________

26,9000

2.690,0000

________

29,9000

2.990,0000

________

50,0000

500,0000

________

21,0000

210,0000

________

21,9000

328,5000

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 23/2017 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Telefone: 5435840250
CNPJ: 04.213.870/0001-08
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
C.E.P.: 95390-000 - Pinhal da Serra - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

112/2017
27/04/2017

Processo de Licitação:
Data do Processo:

112/2017
27/04/2017
Folha: 3/14

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Item Quantidade
39

40

41

42

43

44
45
46

47

48

49
50
51

52

53
54
55
56
57

Unid

Especificação

unidades (05-11-0316)
50,000 UN Bola Handebol Feminino, material PU de
alta qualidade ultra Fusion.
Circunferência 56-57 cm, peso aproximado
360g, aprovada pela federação
internacional de Handebol. (05-11-0317)
50,000 UN Bola Handebol Masculina, material PU de
alta qualidade ultra Fusion.
Circunferência 56-57 cm, peso aproximado
420g, aprovada pela federação
internacional de Handebol. (05-11-0318)
50,000 UN Bola Handebol Mirim, material PU de alta
qualidade ultra Fusion. Circunferência
49-51 cm, peso aproximado 230-270g,
aprovada pela federação internacional de
Handebol. (05-11-0319)
100,000 UN Bola Pilates, nos seguintes tamanhos: 45
cm1,40 m a 1,54 m, 55 cm1,55 m a 1,69
m 65 cm1,70 m a 1,87 m 75 cm1,88 m a
2,03 m 85 cmAcima de 2,04 m (05-110320)
100,000 UN Bola Voleibol PVC, material PVC ultra
Fusion. Circunferência 65-67 cm, peso
aproximado 260-280g, 18 gomos. (05-110321)
100,000 UN Bolas dentes de leite, material atóxico,
em diversos tamanhos… (05-11-0322)
50,000 UN Bolas grandes e pequenas para chutar e
lançar (05-11-0323)
150,000 UN Bonecas de 40 cm que possam vestir e
despir, estilo barbie, material atóxico,
flexível, articuladas, emborrachadas…
(05-11-0325)
100,000 UN Bonecas de pano, corpo em malha,
enchimento de fibra, com rosto
emborrachado, olhos pintados, flexíveis,
tamanhos entre 30 a 50 cm (05-11-0326)
100,000 UN Bonecas emborrachadas, tipo Sonho azul,
material vinil, com cabelo, olhos
articulados, mácia, flexível (05-11-0372)
500,000 UN BORRACHA BRANCA ESCOLAR. CAIXA COM 20
UNIDADES (05-03-0431)
30,000 PAC Botões coloridos embalagem com 12
unidades (05-11-0327)
200,000 UN Brinquedos de imitação para vida
doméstica: cozinha, fogão, panelas,
geladeira, tabua de passar, ferro
elétrico, talheres, pratos, comida,
frutas e legumes de plástico, tamanhos
grandes… (05-11-0328)
50,000 UN Brinquedos espumados, Baby apoio Área 0,
45x0,50 Cm,casa queijo área de 1,20x1,
40Mt, Dado de número 25x25x25Cm (05-110329)
100,000 UN Brinquedos sonoros, de som ou de música.
(05-11-0330)
30,000 UN Cabos HDMI (05-11-0331)
1000,000 UN Caderno cartografia e desenho (05-110332)
500,000 UN Caderno de caligrafia brochura 40 folhas.
(05-11-0333)
2000,000 UN Caderno espiral pequeno, motivo amimais

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

46,0000

2.300,0000

________

59,9000

5.990,0000

________

46,0000

4.600,0000

________

3,9900

399,0000

________

5,0000

250,0000

________

59,0000

8.850,0000

________

59,9000

5.990,0000

________

59,0000

5.900,0000

________

20,0000

10.000,0000

________

12,9000

387,0000

________

5,9000

1.180,0000

________

39,9000

1.995,0000

________

59,9000

5.990,0000

________
________

24,0000
7,2000

720,0000
7.200,0000

________

11,9000

5.950,0000

________

3,5000

7.000,0000
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Unid

58

3100,000 UN

59

2550,000 UN

60

1000,000 UN

61

50,000 UN

62

50,000 UN

63

60,000 UN

64
65

80,000 UN
47,000 UN

66

100,000 UN

67

300,000 UN

68

300,000 UN

69

100,000 UN

70

100,000 UN

71

200,000 CX

72

100,000 CX

73

100,000 CX

74

50,000 UN

75

50,000 UN

76

50,000 UN

77

100,000 JOG

78

1020,000 JOG

79

580,000 UN

80

300,000 UN

81

5100,000 UN

82

200,000 UN

Especificação
ou desenhos infantis, 48 folhas. 140 mm
x 202 mm. (05-11-0334)
Caderno espiral universitário capa dura,
1/4 , 96 folhas. (05-11-0335)
Caderno pequeno capa dura espiral 96
folhas (05-11-0336)
Caderno universitário capa dura espiral
200 folhas (05-11-0337)
Caixa para classificar e ordenar (05-110338)
Caixas com alfabeto de plástico ou
madeira (05-11-0339)
Caixas organizadoras plásticas,
transparentes com presilhas para fechar,
com capacidade: 80 litros, dimensões 63,
1 x 44,1 x 33,1 cm (05-11-0340)
Caixinhas de MDF (05-11-0341)
CALCULADORA 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO
SOLAR E BATERIA INCLUSA, TECLA UM, TECLA
GT, MEMÓRIA, PORCENTAGEM, INVERSOR DE
SINAL, DUPLO ZERO, VISOR COM INCLINAÇÃO,
COR PRETO. (05-20-0175)
Caneta corretiva 8ml, ponta metálica,
base água. (05-11-0342)
Caneta destaca texto ponta média na cor
amarela (05-11-0343)
Caneta destaca texto ponta média na cor
laranja (05-11-0344)
Caneta destaca texto ponta média na cor
rosa (05-11-0345)
Caneta destaca texto ponta média na cor
verde (05-11-0346)
Caneta esferográfica 1.0 mm cristal azul,
caixa com 50 unidades. (05-11-0347)
Caneta esferográfica 1.0 mm cristal
preta, caixa com 50 unidades. (05-110348)
Caneta esferográfica 1.0 mm cristal
vermelha, caixa com 50 unidades. (05-110349)
Caneta para escrever em CD, DVD, ponta
média cor azul. (05-11-0350)
Caneta para escrever em CD, DVD, ponta
média cor preta (05-11-0351)
Caneta para escrita em CD/DVD, preta,
corpo cilíndrico plástico, com tampa.
Unidade. (05-20-0156)
Canetão estojo com seis cores (05-110352)
Canetinha hidrográficas coloridas estojo
com 12 cores ponta média tinta lavável
(05-11-0353)
Capa para encadernação, transparente e
preta. (05-11-0354)
Carrinhos, aviões, tratores de plástico
com rodinhas tamanho médio (brinquedo)
(05-11-0355)
Cartolina nas cores: verde, azul,
amarelo, rosa e Branca 180, tamanho
50x66 (05-11-0356)
Cartoplex lilás tamanho 50x70 (05-110357)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

9,9000

30.690,0000

________

5,0000

12.750,0000

________

12,9000

12.900,0000

________

49,9000

2.495,0000

________

79,9000

3.995,0000

________

99,9000

5.994,0000

________
________

6,9000
29,5000

552,0000
1.386,5000

________

10,0000

1.000,0000

________

2,9000

870,0000

________

2,9000

870,0000

________

2,9000

290,0000

________

2,9000

290,0000

________

49,0000

9.800,0000

________

49,0000

4.900,0000

________

49,0000

4.900,0000

________

3,9000

195,0000

________

3,9000

195,0000

________

3,9000

195,0000

________

11,9000

1.190,0000

________

8,9000

9.078,0000

________

0,5000

290,0000

________

4,9900

1.497,0000

________

0,7000

3.570,0000

________

0,9000

180,0000
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99

100

101
102
103
104
105

106

107
108

109
110
111

Unid

Especificação

200,000 UN Cartoplex amarelo tamanho 50x70 (05-110358)
200,000 UN Cartoplex azul claro tamanho 50x70 (0511-0359)
200,000 UN Cartoplex azul turquesa tamanho 50x70
(05-11-0360)
200,000 UN Cartoplex laranja tamanho 50x70 (05-110361)
200,000 UN Cartoplex marrom tamanho 50x70 (05-110362)
200,000 UN Cartoplex preto tamanho 50x70 (05-110363)
200,000 UN Cartoplex rosa pink tamanho 50x70 (05-110364)
200,000 UN Cartoplex roxo tamanho 50x70 (05-11-0365)
200,000 UN Cartoplex verde claro tamanho 50x70 (0511-0366)
200,000 UN Cartoplex vermelho tamanho 50x70 (05-110367)
500,000 UN CD-R GRAVAVEL (02-02-0007)
5,000 UN Centopéia Colorida de 4 M de comprimento
x 60 de diâmetro (05-11-0377)
50,000 UN Chocalhos (05-11-0369)
70,000 CX Clipes 2/0 niquelado cx com 725 unidades
(05-11-0370)
75,000 UN Clipes 3/0 niquelado cx com 440 unidades
(05-11-0371)
70,000 CAX Clips metálico, niquelado nº 1/0(0) para
papéis. Caixa com 770 unidades. (05-030047)
70,000 CAX Clips metálico, niquelado nº 6/0 para
papéis. Caixa com 220 unidades. (05-030048)
50,000 CX Clips metálico, niquelado nº 8/0 para
papéis. Caixa com 180 unidades. (05-030620)
880,000 UN COLA BASTÃO 10 G (05-20-0158)
100,000 PAC Cola colorida 23g. embalagem com 6 cores
(05-11-0373)
100,000 CX COLA COLORIDA 25 g COM GLITER COM 6
CORES (05-02-2020)
60,000 TUBO COLA INSTANTANEA PARA DIVERSOS MATERIAIS,
TUBO COM 5 GRAMAS (05-17-0233)
120,000 UN Cola líquida branca, lavável, atóxica,
com bico econômico, embalagem plástica 1
kg. (05-20-0277)
1000,000 UN Cola liquida tubo de 40 g., com prazo de
validade superior a um ano, 100% lavável
a base de água e PVA, bico contra
entupimento, não toxica. (14-03-0020)
300,000 UN COLA PARA EVA e ISOPOR 90 g (05-11-0213)
20,000 UN Combo para tênis de mesa, modelo
conjunto duas raquetes, 6mm de madeira,
1.5mm de esponja, borracha com pinos
cabo AHS e três bolas, peso aproximado
250g. (06-01-0051)
25,000 UN Cone Plástico 50cm de altura (05-11-0378)
25,000 UN Cone Plástico 75 cm de altura (05-110380)
100,000 UN Corda individual 2,5 m em nylon com cabo
de plástico. (06-01-0052)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

0,9000

180,0000

________

0,9000

180,0000

________

0,9000

180,0000

________

0,9000

180,0000

________

0,9000

180,0000

________

0,9000

180,0000

________

0,9000

180,0000

________
________

0,9000
0,9000

180,0000
180,0000

________

0,9000

180,0000

________
________

1,5000
320,0000

750,0000
1.600,0000

________
________

14,9000
14,9000

745,0000
1.043,0000

________

14,9000

1.117,5000

________

14,9000

1.043,0000

________

14,9000

1.043,0000

________

14,9000

745,0000

________
________

3,4000
7,9000

2.992,0000
790,0000

________

23,9000

2.390,0000

________

12,9000

774,0000

________

22,9000

2.748,0000

________

1,9000

1.900,0000

________
________

3,5000
49,9000

1.050,0000
998,0000

________
________

19,9000
29,9000

497,5000
747,5000

________

20,0000

2.000,0000
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113
114
115
116
117

118
119
120

121

122
123

124
125

126

127

128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Unid

Especificação

200,000 UN DICIONARIO INGLES (17-06-0826)
50,000 UN DVD-R gravável, 4.7 GB. Unidade. (02-020046)
2000,000 UN elástico látex especial amarelo nº 18
(05-02-2221)
10,000 UN Encadernadora (05-02-2222)
1000,000 UN envelope kraft medio 170x 250 pardo (0502-2225)
8500,000 UN Envelope plástico oficio, 240x325mm, 0,
15mm de espessura (grosso), 4 furos. (0502-2226)
7000,000 UN Envelope saco kraft branco 80g 240x340
(05-02-2227)
7200,000 UN Envelope saco kraft pardo 80g 240x340
(05-02-2228)
250,000 PCT Espiral plástico para encadernação 10 mm
preto. Pacote c/ 50 unidades. (05-030622)
250,000 PCT Espiral plástico para encadernação 12 mm
preto. Pacote c/ 50 unidades. (05-030623)
250,000 PCT Espiral plástico para encadernação 14 mm
preto.Pacote c/ 50 unidades. (05-03-0624)
250,000 PCT Espiral plástico para encadernação 20 mm
preto. Pacote c/ 50 unidades. (05-030625)
100,000 UN ESTILETE TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM,
APLICAÇÃO EM ESCRITORIO (05-17-0271)
800,000 UN Estojo nylon, com fechamento em zíper de
metal, com dois compartimentos nas cores
preta, verde escuro e azul escuro. (0502-2229)
5,000 CX Etiquetas adesivas branca, tamanho 25,
4x66,7 mm, caixa com 10 folhas, 300
etiquetas. (05-02-2230)
15,000 CX Etiquetas adesivas branca, tamanho 50,
4x101,7 mm, caixa com 10 folhas, 100
etiquetas. (05-02-2231)
30,000 UN EVA 16mm decorados com motivo coração,
flor, anjo, lua, borboleta, joaninha,
carro, urso, estrela. Um de cada motivo.
(05-11-0502)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
azul (05-02-2232)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
bege (05-02-2238)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
branco (05-02-2233)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
cinza (05-02-2234)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
laranja (05-02-2235)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
lilás (05-02-2236)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
marrom (05-02-2237)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
preto (05-02-2239)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
rosa (05-02-2240)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
roxo (05-02-2241)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________
________

15,0000
1,8000

3.000,0000
90,0000

________

7,9000

15.800,0000

________
________

810,0000
0,2500

8.100,0000
250,0000

________

0,4000

3.400,0000

________

0,3500

2.450,0000

________

0,3500

2.520,0000

________

17,0000

4.250,0000

________

21,0000

5.250,0000

________

28,5000

7.125,0000

________

36,0000

9.000,0000

________

3,6000

360,0000

________

6,0000

4.800,0000

________

18,0000

90,0000

________

18,0000

270,0000

________

6,5000

195,0000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169

Unid

Especificação

1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
verde (05-02-2242)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
verde água (05-02-2243)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
verde limão (05-02-2244)
1010,000 UN EVA 40 X 60 cm 2 mm de espessura na cor
vermelho (05-02-2245)
1010,000 PAC EVA com gliter 40x60 cm sortido pacote
com 5 (05-02-2246)
1010,000 PAC EVA estampado 40x60 cm 2mm de espessura
sortido pacote com 10 (05-02-2247)
1010,000 UN EVA plush 40 X 60 cm 2 cm de espessura
na cor branca (05-02-2248)
1010,000 UN EVA plush 40 X 60 cm 2 cm de espessura
na cor preta (05-02-2249)
1010,000 UN EVA plush 40 X 60 cm 2 cm de espessura
na cor verde (05-02-2250)
1010,000 UN EVA plush 40 X 60 cm 2 cm de espessura
na cor vermelho (05-02-2251)
50,000 UN EXTRATOR DE GRAMPO niquelado unidade (0503-0157)
100,000 UN Fantoches de animais e personagens (0502-2252)
25,000 UN FELTRO (41-02-0086)
10,000 RL Fio de nylon 0,50 X 100 m em rolo (05-022253)
50,000 PAC Fita adesiva colorida 12mmx10m embalagem
com 6 rolos (05-02-2254)
1000,000 UN fita adesiva dupla face 12mmX30m com
adesivo acrílico (05-02-2255)
500,000 UN Fita adesiva papel kraft 50 X 50 marrom
(05-02-2256)
500,000 UN fita adesiva transparente 18mmX50m (0502-2257)
500,000 UN fita adesiva transparente 48mmX50m (0502-2258)
200,000 KIT Fita de cetim kit 7mm cores variadas
(05-02-2259)
530,000 UN Fita dupla face 19 mm x 30 mm (05-022260)
330,000 UN Fita durex 12x40 mts transparente (05-022261)
180,000 UN Fita durex larga 45 X 50 transparente.
(05-02-2262)
150,000 UN Fita durex pequena 12mmx10 m
transparente (05-02-2263)
110,000 UN Fita metálica 15 mm x 50 mm larga azul
(05-02-2264)
110,000 UN Fita metálica 15 mm x 50 mm larga
dourada (05-02-2265)
110,000 UN Fita metálica 15 mm x 50 mm larga prata
(05-02-2266)
110,000 UN Fita metálica 15 mm x 50 mm larga verde
(05-02-2267)
110,000 UN Fita metálica 15 mm x 50 mm larga
vermelha (05-02-2268)
50,000 PAC Folha de Sulfite A3 100% alacalino,
fabricação brasileira, 75 g/m². 297x420
mm pacote com 500 folhas. (05-11-0385)
50,000 UN Forminhas para modelagem, colorida,

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

1,8500

1.868,5000

________

32,5000

32.825,0000

________

18,5000

18.685,0000

________

6,5000

6.565,0000

________

6,5000

6.565,0000

________

6,5000

6.565,0000

________

6,5000

6.565,0000

________

2,0000

100,0000

________

20,0000

2.000,0000

________
________

3,9000
6,9000

97,5000
69,0000

________

7,5000

375,0000

________

7,0000

7.000,0000

________

17,9000

8.950,0000

________

2,9000

1.450,0000

________

4,9000

2.450,0000

________

7,9000

1.580,0000

________

12,9000

6.837,0000

________

2,0000

660,0000

________

4,9000

882,0000

________

0,7000

105,0000

________

7,9000

869,0000

________

7,9000

869,0000

________

7,9000

869,0000

________

9,9000

1.089,0000

________

9,9000

1.089,0000

________

48,0000

2.400,0000

________

12,9000

645,0000
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171
172

173
174
175
176
177
178

179

180

181
182
183
184

185
186

187
188
189

190
191
192
193
194
195

Unid

Especificação

material: plástico. (05-11-0387)
21,000 UN Furador Artesanal com alavanca, para
papel e EVA (05-11-0390)
1000,000 CX Giz de cera, caixa com 12 cores (05-110391)
100,000 UN Grampeador de mesa médio 13 cm para
grampo 26/6, com extrator de grampo. (0511-0392)
100,000 UN Grampeador profissional de mesa, 23/10
(05-11-0394)
100,000 UN Grampeador profissional de mesa, 23/8-13
(05-11-0395)
100,000 CX Grampo para grampeador 23/10 galvanizado
caixa com 5000 unidades. (05-11-0396)
100,000 CX Grampo para grampeador 26/6 galvanizado
caixa com 5000 unidades. (05-11-0397)
100,000 CX Grampo para grampeador 9/12 galvanizado
caixa com 5000 unidades. (05-11-0398)
100,000 CX Grampo para grampeador profissional de
mesa, 23/8-13 caixa com 5000 unidades.
(05-11-0399)
11,000 UN GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL COM 46CM DE
CORTE. CORTA ATÉ 15 FOLHAS DE UMA SÓ VEZ.
COMPRIMENTO DO CORTE, COM CAPACIDADE
MAXIMA DE 15 FOLHAS. DIMENSÃO DA MESA:
360x500mm COR CINZA. (05-20-0290)
35,000 RL Imã em rolo em metro medidas aproximadas:
largura de 1(um) cm, espessura 2 mm.
(05-11-0400)
10,000 UN Jogo Banco Mobiliário (05-11-0401)
10,000 UN Jogo da Vida (05-11-0402)
20,000 UN Jogo de Botão (05-11-0403)
100,000 JOG JOGO DE MARCADORES DE PÉGINAS AUTOADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDINDO 12mm
x 45mm, BLOCOS COM 25 BANDEIRINHAS EM
CADA ESTOJO DE NO MÍNIMO 4 CORESBÁSICAS.
(AMARELO) VERDE, AZUL E VERMELHO) (05-200283)
50,000 UN Jogos de madeira: jogos de memória e
dominó. (05-11-0404)
50,000 UN Jogos que trabalham conceitos de
classificação, seriação, sequência e
correspondência (05-11-0405)
10,000 KIT Kit de Desenho Geométrico (05-11-0406)
50,000 KIT Kit ferramentas de plástico: martelo,
serra e alicate. (05-11-0409)
30,000 KIT Kit prático de tênis de mesa, composto
por dois suportes para rede (em algodão)
estilo jacaré com molas em ferro com
regulagem de tensão da rede. Dimensão
(LxAxP): 14x4x25cm. (05-11-0410)
30,000 UN Kit trânsito educativo, material de
plástico. (05-11-0412)
3,000 PAC Lantejoulas na cor azul: pacote com 1000.
Tamanho 6 mm (05-11-0413)
3,000 PAC Lantejoulas na cor dourada pacote com
1000. Tamanho 6 mm (05-11-0414)
3,000 PAC Lantejoulas na cor prata: pacote com
1000. Tamanho 6 mm (05-11-0415)
3,000 PAC Lantejoulas na cor verde: pacote com
1000. Tamanho 6 mm (05-11-0416)
3,000 PAC Lantejoulas na cor vermelha: pacote com

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

34,0000

714,0000

________

3,7000

3.700,0000

________

17,9000

1.790,0000

________

49,9000

4.990,0000

________

150,0000

15.000,0000

________

14,9000

1.490,0000

________

5,9000

590,0000

________

14,9000

1.490,0000

________

14,9000

1.490,0000

________

390,0000

4.290,0000

________

4,9000

171,5000

________
________
________
________

149,9900
149,9900
10,0000
14,9000

1.499,9000
1.499,9000
200,0000
1.490,0000

________

37,0000

1.850,0000

________

39,9000

1.995,0000

________
________

142,0000
19,9900

1.420,0000
999,5000

________

49,9000

1.497,0000

________

430,0000

12.900,0000

________

3,0000

9,0000

________

3,0000

9,0000

________

3,0000

9,0000

________

3,0000

9,0000

________

3,0000

9,0000
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196

197

198

199
200
201
202
203
204
205
206

207

208

209

210

211

212

213

Unid

Especificação

1000. Tamanho 6 mm (05-11-0417)
1000,000 CX Lápis de cor com 12 cores longo,
produzida cm 100% reflorestada e com
certificação FSC. (05-11-0418)
500,000 UN Lápis de escrever Hb nº 02 grafite ultra
resistente formato sextavado caixa com
72 unidades (05-11-0420)
500,000 CX Lápis grafite preto nº 2, corpo externo
em madeira, redondo, tamanho aproximado
17 cm. Caixa com 24 unidades. (05-030629)
50,000 UN Lego diversos, colorido, material
plástico. (05-11-0422)
30,000 PAC Língua de sogra pacote com 50 unidades
(05-11-0424)
10,000 UN Linha de Movimentação ativa, conjunto de
madeira e arcos plásticos (05-11-0426)
50,000 UN Linha para crochê diversas cores (05-110425)
100,000 UN Linhas de bordar diversas cores (05-110427)
50,000 UN Livros de panos e de plástico, tamanhos
pequenos e médios. (05-11-0428)
7,000 UN lupa (05-11-0429)
10,000 UN Mapa físico do Brasil: atualizado, em
língua portuguesa. Tamanho: 240X140cm.
(05-11-0430)
10,000 UN Mapa físico do continente Africano:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países.
Tamanho: 240X140cm. Base ou projeção de
Robinson. (05-11-0431)
10,000 UN Mapa físico do continente americano:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países.
Tamanho: 240X140cm. Base ou projeção de
Robinson. (05-11-0432)
10,000 UN Mapa físico do continente asiático:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países.
Tamanho: 240X140cm. Base ou projeção de
Robinson. (05-11-0433)
10,000 UN Mapa físico do continente europeu:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países.
Tamanho: 240X140cm. Base ou projeção de
Robinson. (05-11-0434)
10,000 UN Mapa físico do continente oceânico
(Oceania): atualizado, em língua
portuguesa. Descrição com a divisão dos
países. Tamanho: 240X140cm. Base ou
projeção de Robinson. (05-11-0435)
10,000 UN Mapa Mundi físico (planisfério político):
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países.
Tamanho: 240X140cm. Base ou projeção de
Robinson. (05-11-0436)
10,000 UN Mapa Mundi político (planisfério
político): atualizado, em língua
portuguesa. Descrição com a divisão dos
países. Tamanho: 240X140cm. Base ou
projeção de Robinson. (05-11-0437)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

8,0000

8.000,0000

________

72,0000

36.000,0000

________

24,0000

12.000,0000

________

69,0000

3.450,0000

________

4,9000

147,0000

________

690,0000

6.900,0000

________

14,6000

730,0000

________

2,0000

200,0000

________

22,9000

1.145,0000

________
________

10,0000
39,9000

70,0000
399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

Unid

Especificação

10,000 UN Mapa político do Brasil: atualizado, em
língua portuguesa. Descrição com a
divisão dos estados, rodovias, ferrovias
e principais aeroportos. Tamanho:
240X140cm. (05-11-0439)
10,000 UN Mapa político do Brasil: atualizado, em
língua portuguesa. Descrição com a
divisão das regiões oficiais. (05-110438)
10,000 UN Mapa político do continente africano:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países,
rodovias, ferrovias e principais
aeroportos. Tamanho: 240X140cm. Base ou
projeção de Robinson. (05-11-0440)
10,000 UN Mapa Político do continente americano:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países.
Tamanho: 240X140cm. Base ou projeção de
Robinson. (05-11-0441)
10,000 UN Mapa político do continente asiático:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países,
rodovias, ferrovias e principais
aeroportos. Tamanho: 240X140cm. Base ou
projeção de Robinson. (05-11-0442)
10,000 UN Mapa político do continente europeu:
atualizado, em língua portuguesa.
Descrição com a divisão dos países,
rodovias, ferrovias e principais
aeroportos. Tamanho: 240X140cm. Base ou
projeção de Robinson. (05-11-0443)
10,000 UN Mapa político do continente oceânico
(Oceania): atualizado, em língua
portuguesa. Descrição com a divisão dos
países, rodovias, ferrovias e principais
aeroportos. Tamanho: 240X140cm. Base ou
projeção de Robinson. (05-11-0445)
500,000 UN Massa de modelar atóxica, com 12 cores
variadas 180 g., a base de amido, extra
macia. (05-11-0446)
15,000 UN Mesa de Jogo de botão com 2 marcadores.
Dimensão 93cm x 62 cm x 1,5 cm (05-110447)
5,000 UN Mesa de Pebolim passante Luxo com
bonecos em polipropileno coloridos.
Produzida em madeira maciça, pés
desmontáveis com sapata de polipropileno,
que evita a umidade e proporciona maior
durabilidade. Acabamento com verniz
tingido brilhante. Saída da bolinha em
tampa de gaveta. Possui varões embutidos
(passantes) proporcionando maior
segurança para os jogadores. Acompanha 2
bolas (05-11-0453)
5,000 UN Mesa de tênis, tamanho oficial 2,74 m X
1,53m. tampo confeccionado em MDF 18mm
revestido com fundo nivelador e pintura
acetinada. Acabamento com fitas
plásticas nas bordas, pós de tubo de aço
½ (pintura sintética), com roda fácil
locomoção. (05-11-0455)
20,000 UN Mobiles (05-11-0458)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

39,9000

399,0000

________

3,9000

1.950,0000

________

39,0000

585,0000

________

900,0000

4.500,0000

________

780,0000

3.900,0000

________

109,9000

2.198,0000
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226
227
228
229
230

231
232
233

234
235
236
237

238

239

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252
253
254

Unid

Especificação

50,000 UN Mordedores (05-11-0459)
50,000 UN Olhos móveis sem pestana com 100
unidades de 10 mm (05-11-0460)
50,000 PAC Olhos móveis sem pestana com 100
unidades de 3 mm (05-11-0461)
50,000 PAC Olhos móveis sem pestana com 100
unidades de 6 mm (05-11-0462)
30,000 PAC Olhos redondo para artesanato 4m,
embalagem com 50 peças. Na cor prata.
(05-11-0463)
45,000 PAC Palitos de churrasco 30cm, embalagem com
100 unidades (05-11-0464)
65,000 PAC Palitos de picolé, embalagem com 100
unidades (05-03-0630)
30,000 PAC Papel brilho fotográfico A4 21x29,7 com
180/m2 pacotes com 50 folhas. (05-110465)
150,000 UN PAPEL CAMURCA DIVERSAS CORES (05-02-0009)
10,000 CX Papel carbono A4, caixa com 100 folhas
(05-11-0466)
200,000 UN Papel cartão colorido A4 diversas cores
(05-11-0467)
12,000 PAC Papel casca de ovo, 180g/m2, A4, na cor
branca azul pacote com 50 folhas. (05-110469)
12,000 PAC Papel casca de ovo, 180g/m2, A4, na cor
branca branco pacote com 50 folhas. (0511-0470)
12,000 PAC Papel casca de ovo, 180g/m2, A4, na cor
branca palha pacote com 50 folhas. (0511-0472)
32,000 RL Papel contact rolo 50m x 45cm,
transparente. (05-11-0473)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
amarela (05-11-0475)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
azul (05-11-0476)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
laranja (05-11-0478)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
lilás (05-11-0479)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
preta (05-11-0480)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
rosa Pink (05-11-0481)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
verde (05-11-0482)
400,000 UN Papel dobradura espelho 48 x 66 na cor
vermelho (05-11-0483)
60,000 RL Papel Pardo em rolo tamanho Bobina de
120 cm (05-11-0484)
60,000 RL Papel Pardo em rolo tamanho Bobina de 80
cm (05-11-0485)
10,000 PAR Par de rede para tabela de basquete fio
duplo em seda branca 45cm oficial (05-110487)
500,000 UN Pasta AZ, ofício, lombo estreito,
tamanha A4. Unidade (05-03-0631)
500,000 UN Pasta AZ, ofício, lombo largo, tamanho
A4. Unidade. (05-03-0632)
1000,000 PAC Pasta catálogo, capa dura, tamanho

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________
________

14,9000
12,0000

745,0000
600,0000

________

10,0000

500,0000

________

14,0000

700,0000

________

7,9900

239,7000

________

5,9000

265,5000

________

4,9000

318,5000

________

44,0000

1.320,0000

________
________

0,9000
119,0000

135,0000
1.190,0000

________

0,8500

170,0000

________

41,0000

492,0000

________

29,9900

359,8800

________

29,9900

359,8800

________

149,0000

4.768,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

0,4000

160,0000

________

198,0000

11.880,0000

________

98,0000

5.880,0000

________

178,0000

1.780,0000

________

12,9000

6.450,0000

________

12,9000

6.450,0000

________

14,5000

14.500,0000
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Item Quantidade
255
256

257
258

259

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

274

275

276
277
278
279
280

281
282
283
284
285
286

Unid

Especificação

oficio com 50 plástico. (05-11-0489)
1000,000 UN pasta com elástico polip. 335X245x50
exclusive transparente (05-11-0491)
1000,000 UN Pasta de plástico transparente com aba
elástica forte e resistente de material
durável 240x350 mm. (05-11-0492)
20,000 UN Pasta sanfonada A4 (05-11-0494)
500,000 CX Pasta suspensa Kraft Castanha Haste e
Grampo Plástico caixa com 50 unidades.
(05-11-0495)
500,000 CX Pasta suspensa marmorizada plastificada
c/ haste metal. Caixa c/ 25 unidades.
(05-03-0634)
150,000 UN Pendrive 16 GB (05-11-0497)
50,000 CAX Percevejos latonados. Caixa com 100
unidades. (05-03-0075)
70,000 UN Perfurador de papel 2 furos para no
mínimo 12 folhas. (05-11-0499)
65,000 UN perfurador de papel 2 furos para no
mínimo 60 folhas (05-11-0500)
10,000 UN Picotadora ( fragmentadora) (05-11-0503)
200,000 UN PILHA GRANDE D (05-03-0091)
200,000 UN PILHA MEDIA C (05-03-0092)
200,000 UN Pilha palito AAA. Unidade. (99-01-0113)
200,000 UN PILHAS AA (05-20-0194)
200,000 UN Pincel chato nº 04 amarelo (05-11-0504)
200,000 UN Pincel chato nº 06 amarelo (05-11-0505)
200,000 UN Pincel chato nº 10 amarelo (05-11-0506)
200,000 UN Pincel nº 15 (05-11-0507)
1000,000 UN Pincel para escrever em quadro branco
ponta grossa recarregável. Na cor azul.
(05-11-0510)
1000,000 UN Pincel para escrever em quadro branco
ponta grossa recarregável, na cor preta.
(05-11-0508)
1000,000 UN Pincel para escrever em quadro branco
ponta grossa recarregável, na cor
vermelha. (05-11-0509)
300,000 UN Pintura a dedo 30ml caixa com 06 cores.
(05-11-0511)
60,000 UN Pistola elétrica de 10w bivolt
profissional (05-11-0514)
40,000 UN Pistola elétrica de 30w bivolt
profissional (05-11-0521)
100,000 PAC Placas de isopor 100x500x20mm pacote com
12 unidades (05-11-0522)
10,000 UN Planetário astronômico com sistema solar
escolar: confeccionado em madeira com
polias, plástico e engrenagens de metal.
Dimensões 54 x 54 x24 cm. Voltagem 110V
(05-11-0524)
80,000 UN Porta canetas com 3 Divisórias (05-110525)
20,000 UN Prancheta em mdf A4 (05-11-0527)
14,000 UN prancheta em poliestireno ofício
prendedor metálico (05-11-0529)
30,000 PAC Prendedor de roupa madeira gigante,
embalagem com 12 unidades (05-11-0535)
5,000 UN Quadro Branco Magnético Moldura em
alumínio 1,50m x 1,20m (05-11-0543)
50,000 UN Quebra-cabeça de solo de 8 a 12 peças,

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

3,9000

3.900,0000

________

3,0000

3.000,0000

________
________

24,9900
97,0000

499,8000
48.500,0000

________

55,0000

27.500,0000

________
________

39,9000
1,9900

5.985,0000
99,5000

________

17,9000

1.253,0000

________

87,0000

5.655,0000

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

249,9000
3,9000
3,5000
0,8000
0,8000
2,7000
2,9000
3,9500
4,6000
8,5000

2.499,0000
780,0000
700,0000
160,0000
160,0000
540,0000
580,0000
790,0000
920,0000
8.500,0000

________

8,5000

8.500,0000

________

8,5000

8.500,0000

________

11,0000

3.300,0000

________

25,9000

1.554,0000

________

46,9000

1.876,0000

________

84,0000

8.400,0000

________

490,0000

4.900,0000

________

19,9000

1.592,0000

________
________

4,9900
11,9000

99,8000
166,6000

________

9,9000

297,0000

________

130,0000

650,0000

________

39,9000

1.995,0000
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Item Quantidade

Unid

287

50,000 UN

288

1000,000 CX

289

5,000 UN

290

6,000 PAR

291
292
293

1000,000 UN
50,000 UN
30,000 UN

294

100,000 UN

295

1000,000 PAC

296

100,000 PCT

297

10,000 UN

298

50,000 UN

299

50,000 UN

300
301
302

500,000 UN
90,000 UN
800,000 UN

303

200,000 UN

304

200,000 UN

305

200,000 UN

306

200,000 UN

307

200,000 UN

308

200,000 UN

309

200,000 UN

310

200,000 UN

311

200,000 UN

312

200,000 UN

313

200,000 UN

Especificação
material madeira, peças grandes. (05-110544)
Quebra-cabeça para mesa de 6 ou 12 peças,
material madeira. (05-11-0545)
Reabastecedor p/pincel p/quadro branco
20ml nas cores: vermelha, azul e preto.
Caixas com 12 unidades de cada cor. (0511-0547)
Rede de voleibol.com duas faixas de
algodão, fio 2,5mm de nylon, medidas: 1m
X 9,50m de comprimento, lona superior e
inferior com 4cm de largura malha 14 X
14cm. (05-11-0548)
REDE PARA GOLEIRAS DE FUTSAL COMPOSIÇÃO:
FIO DE NYLON ESPESSURA 04MM, MEDIDAS 3,
10M DE COMPRIMENTO POR 2M DE ALTURA,
COMPATÍVEL COM QUALQUER TRAVE DE FUTSAL
OFICIAL. (05-11-0549)
RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM (05-11-0546)
RELÓGIOS DE PAREDE 26 CM (05-11-0542)
RELÓGIOS PLÁSTICOS MÉDIO ( BRINQUEDOS)
(05-11-0541)
SACO P/ PRESENTE COM MOTIVOS INFANTIS,
TAMANHO 24 X 40 CM EMBALAGENS COM 100
UNIDADES. (05-11-0537)
SACO PLÁSTICO 12 MM A4, 4 FUROS PACOTE
COM 50 UNIDADES. (05-11-0539)
Saco plástico 12 mm, A4, com 4 furos.
Pacote com 50 unidades. (05-03-0641)
SACOS PRESENTE METAL 20 X 29 CM PACOTES
COM 100 UNIDADES. (05-11-0538)
TAPETE PEDAGÓGICO GRANDE, EDUCATIVO.
MATERIAL EVA COM O ALFABETO COMPLETO.
(05-11-0528)
TELEFONES E CELULARES DE PLÁSTICO (05-110519)
TESOURA DE PICOTE 15 CM (05-11-0518)
TESOURA MÉDIA 21,50 CM (05-11-0517)
TESOURA PEQUENA SEM PONTA 13,5 CM DE
CABO PRETO (05-11-0516)
TINTA GUACHE 15ML CAIXA COM 12 CORES (0511-0501)
TINTA GUACHE 250ML NA COR AMARELA (05-110498)
TINTA GUACHE 250ML NA COR AZUL (05-110496)
TINTA GUACHE 250ML NA COR AZUL CELESTE
(05-11-0493)
TINTA GUACHE 250ML NA COR BRANCO (05-110490)
TINTA GUACHE 250ML NA COR LARANJA (05-110488)
TINTA GUACHE 250ML NA COR MAGENTA (05-110486)
TINTA GUACHE 250ML NA COR MARROM (05-110477)
TINTA GUACHE 250ML NA COR PRETA (05-110474)
TINTA GUACHE 250ML NA COR ROSA PINK (0511-0471)
TINTA GUACHE 250ML NA COR VERDE BANDEIRA
(05-11-0468)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

29,9000

1.495,0000

________

8,9000

8.900,0000

________

120,0000

600,0000

________

450,0000

2.700,0000

________
________
________

2,9000
27,0000
29,9900

2.900,0000
1.350,0000
899,7000

________

54,0000

5.400,0000

________

15,0000

15.000,0000

________

15,0000

1.500,0000

________

32,0000

320,0000

________

69,9900

3.499,5000

________

14,9900

749,5000

________
________
________

79,0000
19,0000
9,9000

39.500,0000
1.710,0000
7.920,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000
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314
315
316

317
318
319

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

Unid

Especificação

200,000 UN TINTA GUACHE 250ML NA COR VERDE CLARO
(05-11-0457)
200,000 UN TINTA GUACHE 250ML NA COR VERMELHA (0511-0454)
500,000 UN TINTA PARA TECIDO 250 ML, NAS CORES:
BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO, AMARELO,
ROSA, MARROM, AZUL CLARO, AZUL ESCURO,
COR DE PELE, MAGENTA, LILÁS, CINZA,
LARANJA, VERDE LIMÃO E ROXO. (05-11-0452)
50,000 UN TINTA PVA FOSCA P/ ARTESANATO DIVERSAS
CORES (05-11-0515)
200,000 UN TINTA SPARY PARA CABELO DIVERSAS CORES
(05-11-0450)
200,000 UN TINTA SPRAY SECAGEM RÁPIDA, EMBALAGEM DE
450ML NAS SEGUINTES CORES: PRATA E
DOURADA (05-11-0449)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
AMARELO (05-11-0448)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
AZUL (05-11-0444)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
AZUL BEBE (05-11-0419)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
AZUL ROYAL (05-11-0411)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
LARANJA (05-11-0407)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
LILÁ CLARO (05-11-0393)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
MARROM (05-11-0389)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
POÁ PRETO (99-03-0060)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
PRETO (05-11-0388)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
ROSA (05-11-0386)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
VERDE (05-11-0384)
20,000 UN TNT EM ROLO 1,40 DE ALTURA X 50M NA COR
VERMELHO (05-11-0383)
20,000 RL TNT, tecido, cor branco, 1,40 de largura
x 50 metros. (05-11-0038)
30,000 UN TOALHINHA DE BOCA PARA BORDAR (05-110381)
5,000 UN TUBETES DE BOLHAS DE SABÃO, KIT C/ 30
UNIDADES (05-11-0379)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

4,9000

980,0000

________

4,9000

980,0000

________

12,9000

6.450,0000

________

5,0000

250,0000

________

9,8000

1.960,0000

________

19,8000

3.960,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

80,0000

1.600,0000

________

6,9000

207,0000

________

2,9900

14,9500

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

1.020.825,4100

Município de Pinhal da Serra
Estado do Rio Grande do Sul

Manual Para Preenchimento de Propostas em Processo de Licitação

Passo 1  Acesse o site www.deltainf.com.br ;
Passo 2  Clique na Opção Portal do Usuário;

Passo 3  Clique na Opção Atualizações;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 4  Selecione a Opção Compras-AutoCotação;

Passo 5  Abrirá uma nova aba contendo as instalações disponíveis. Selecione sempre a
última versão;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 6  Leia e Marque o campo Concordo com os termos de uso. Clique em
Continuar;

Passo 7  Clique em Completo-AutoCotação-xxxx.exe e faça o download do arquivo;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 8  Instale o Sistema Betha AutoCotação;
Passo 9  Após a instalação, configure o Sistema com os dados da empresa interessada;

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 10  Acesse o site www.pinhaldaserra.rs.gov.br no Menu Licitações e busque o
Processo de seu interesse;

Passo 11  Encontre o arquivo com extensão .COT e baixe esse arquivo para seu
computador. É nele que será editada a proposta da empresa. Dependendo do navegador,
a opção Salvar Link Como, pode estar com outro nome.

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

Passo 12  No Sistema Betha AutoCotação, clique em Arquivo  Abrir e selecione o
arquivo .COT que foi baixado do site.

Passo 13  Edite sua proposta e clique em Gravar. O arquivo baixado estará editado
com sua proposta. Salve este arquivo em alguma memória (CD/DVD/Pen Drive, etc) e
traga no dia do Processo de Licitação.

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS - (08/2016)

