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Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00054 Pregão Presencial Nº: 000024
O Município de Cedro do Abaeté/ MG, com endereço à Rua Coronel José Lobato
nº 879, CNPJ nº 18.296.657/0001-03, isento de inscrição estadual, através
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a abertura do Processo
Licitatório nº 00054, na modalidade Pregão Presencial nº 000024 do tipo
Menor Preço, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei
10.520/2002, e pelas demais condições fixadas neste edital. O Pregão
Presencial será conduzido pelo Pregoeiro, auxiliado pela CPL, conforme
designação contida nos autos do processo.
ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:
LOCAL: Setor de Compras / Licitação - Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
/ MG.
DIA e HORÁRIO: 09/06/2022 09:00 hs
INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:
LOCAL: Setor de Compras / Licitação – Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
/ MG.
DIA e HORÁRIO: 09/06/2022 09:00 hs
1 – DO OBJETO
1.1 – Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de artigos
de escritórios, artesanatos, papelarias e correlatos para atender aos
diversos órgãos desta municipalidade com entrega parcelada. , conforme
anexos:

1.1.1 - Anexo I – Itens do Processo;
1.1.2 - Anexo
1.1.3 - Anexo
requisitos de
1.1.4 - Anexo

II - Modelo de Carta de Credenciamento;
III - Modelo de Declaração de que a proponente Cumpre os
habilitação;
IV - Minuta de Ata de Registro de Preços;

1.2 - Justificativa: A aquisição será destinada para atender as demandas
das Secretarias deste Município.
1.3 - Este PREGÃO PRESENCIAL é do tipo menor preço por item.
2 – LOCAL REQUISITANTE
Setor de Compras
2.1 - As despesas decorrentes da presente aquisição, correrão por conta da
dotação orçamentária consignada no orçamento municipal sob a rubrica.
Dotação Orçamentária
02.01.01.04.122.0002.2005.33903000
02.01.02.03.122.0003.2007.33903000
02.01.02.06.181.0003.2012.33903000
02.02.01.04.122.0003.2013.33903000
02.02.01.04.123.0003.2015.33903000

Descrição da Dotação Orçamentária
Manutenção das Atividades Gabinete do
Prefeito Material De Consumo
Manutenção
Secretaria
Geral
e
Assessoria Material De Consumo
Apoio a Entidades Estaduais e Federais
Material De Consumo
Manutenção das Atividades dos Serviços
Administrativos Material De Consumo
Manutenção Atividades dos Serviços de
Tesouraria Material De Consumo
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02.02.01.04.129.0003.2016.33903000
02.02.02.04.121.0017.2021.33903000
02.03.01.12.121.0005.2022.33903000
02.03.01.12.361.0006.2025.33903000
02.03.01.12.365.0007.2031.33903000
02.04.03.08.244.0014.2039.33903000
02.04.03.08.244.0014.2040.33903000
02.04.03.08.244.0014.2043.33903000
02.04.03.08.244.0014.2044.33903000
02.08.01.13.392.0009.2069.33903000
02.08.01.13.392.0009.2070.33903900
02.08.01.13.392.0009.2072.33903000
02.10.01.10.122.0012.2081.33903000
02.10.02.10.301.0020.2086.33903000
02.10.02.10.301.0020.2087.33903000
02.10.02.10.301.0027.2088.33903000
02.10.02.10.302.0012.2089.33903000
02.10.02.10.304.0013.2092.33903000
02.10.02.10.305.0026.2093.33903000

Manutenção das Atividades dos Serviços
Tributários Material De Consumo
Manutenção Atividades dos Serviços de
Contabilidade Material De Consumo
Manutenção dos Serviços Administrativos
Material De Consumo
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Material De Consumo
Atividades
do
Ensino
Pré-Escolar
Material De Consumo
Atividade
de
Assistência
Social
Municipal Material De Consumo
Manutenção do Conselho Tutelar Material
De Consumo
Manutenção das Atividades do CRAS
Material De Consumo
Manutenção do Serviço de Fortalecimento
de Vínculos (SFV) Material De Consumo
Manutenção
Atividades
Administração
Material De Consumo
Manutenção de Eventos Culturais Outros
Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Apoio a Cultura Municipal Material De
Consumo
Atividades Administrativas do Serviço
Material De Consumo
Programa
de
Assistência
Saúde
da
Familia Material De Consumo
Manutenção do Programa Farmacia de
Minas Material De Consumo
Manutenção das Atividades da Academia
de Saúde Material De Consumo
Assistência
Médica
e
Odontológica
Material De Consumo
Atividades
da
Vigilância
Sanitária
Municipal Material De Consumo
Manutenção dos Serviços de Vigilância
em Saúde Material De Consumo

3 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da aquisição que atenderem a todas as exigências
constantes neste Edital e seus anexos.
3.1.1 – Das restrições
3.1.1.2 – não poderá participar da presente licitação a empresa:
3.1.1.3 – empresas estrangeiras que não funcionem no país;
3.1.1.4 - de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.1.1.5 - declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art.
87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e que não tenha restabelecido sua
inidoneidade;
3.1.1.6 – com irregularidade decretada junto ao órgãos Municipal e
Estadual;
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3.1.1.7 - que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução e Liquidação;
3.1.1.8 - que ainda não possui Nota Fiscal Eletrônica;
3.1.1.9 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta
licitação;
3.1.1.10 - enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93;
3.2 - A observância das vedações do item anterior é de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento se sujeita às
penalidades cabíveis.
4 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1 – os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original,
por cópias simples, autenticadas por cartório competente, ou por servidor
da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial,
inclusive expedidos via internet.
Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal
5- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS E DO ENVELOPE
2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - Os envelopes, respectivamente Proposta Financeira (envelope 1) e
Documentos de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues à Comissão
Permanente de Licitações, até 09/06/2022 09:00 hs, sendo apresentados em
envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte
externa, além da razão social e endereço do licitante, os seguintes
dizeres:
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
"PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE 1"
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00054
Pregão Presencial Nº 000024
Departamento de Administração – Setor de Compras / Licitação
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 09/06/2022 09:00 hs

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 2"
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00054 Pregão Presencial Nº 000024
Departamento de Administração – Setor de Compras / Licitação
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 09/06/2022 09:00 hs

5.2 - Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em
uma única via, regida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que
prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na
última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal ou pelo
procurador, juntando-se a procuração.
5.2.1 - A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA
obedecerá também os comandos contemplados nos subitens 5.3., 5.3.1,
5.3.1.1, 5.3.1.2, e 5.3.3.
5.2.2 - A Proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA para cada
ítem que cotar.
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5.3 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 2) poderão ser apresentados
em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório
competente, ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em
órgão da Imprensa Oficial, inclusive expedidos via internet.
5.3.1. - A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada
á apresentação do original ao PREGOEIRO, por ocasião de abertura do
envelope HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.
5.3.1.2 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte do PREGOEIRO.
5.3.2 - Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em
língua estrangeira, deverão ser autenticados por autoridades brasileira no
país de origem e traduzidos para o português por tradutor público
juramentado.
5.3.3 - Inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas, aquelas
cujas expedições/emissões não ultrapassem 90 (noventa) dias da data final
para a entrega dos envelopes.
6 – CONTEÚDO DA PROPOSTA– ENVELOPE 1
6.1. - A PROPOSTA deverá conter:
a)- O número do PROCESSO e número deste PREGÃO;
b)- A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
c)- Apresentar a descrição do item do PREGÃO, em conformidade com as
especificações contidas no ANEXO I, sem alternativa de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por
item.
d) - Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a
contar de data de sua apresentação.
e)- Apresentar preços unitário e total do item com até 02 (duas) casas
depois da virgula, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo,
fixo e irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados o de menor valor efetivo do item unitário.
f) Conter data e a assinatura da proponente.
g) - Conter descrição do produto ofertado com indicação das características
e marcas.
6.2 - Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os
custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do
PREGÃO, envolvendo, entre outas despesas, tributos de qualquer natureza.
6.3 - A omissão do prazo de validade na proposta apresentada e apresentação
de prazo inferior a 90 (noventa) dias, implicará na aceitação do prazo
constante no subitem d.
6.4 - Não poderão constar das propostas, reduções, descontos e ou ofertas
especiais e nem propostas alternativas.
6.5 - A CPL poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes
falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
6.6 - Recebidas as propostas, não são admitidas retificações de preços ou
alterações nas condições estabelecidas.
6.7 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação
integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos,
a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.
6.8 . A quantidade do objeto poderá ser alterada para mais ou para menos
até o limite de 25% (vinte e cinco inteiros por cento), a exclusivo
critério do Município, de acordo com o artigo 65, parágrafo 1º da Lei
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Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.
6.9 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento
escrito ao pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo
pregoeiro.
6.10 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do
objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos
preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das
propostas.
6.11 - As propostas enviadas via correio, deverão conter os dois envelopes
(propostas e documentação) acompanhados da apresentação da Declaração de
Habilitação, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, (quando for o caso) acompanhada de CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA
JUNTA COMERCIAL que conste o seu enquadramento (ME ou EPP) para fins das
prerrogativas da Lei Complementar 123/06, cópia do Contrato Social e
alterações, em envelope separado.
Nota 1: A proposta será aceita preferencialmente por meio de mídia (CD,
DVD, PENDRIVE, HD EXTERNO, ou outro) para facilitar a inserção da proposta
no sistema de proposta, porém deverá também ser apresentada impressa em
papel timbrado da empresa para posterior verificação. O link para acesso ao
programa
bem
como
o
manual
está
disponivel
no
site:
www.cedrodoabaete.mg.gov.br
no
link
http://cedrodoabaete.mg.gov.br/pg.php?id=709
7 – CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02
7.1) Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO
são os seguintes:
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) - Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) - Ato constituitivo, em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos
documentos comprobatório de eleição de seus administradores, caso não seja
entregue por ocasião do credenciamento;
c) - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
Obs: Estes documentos não precisarão constar do envelope Documentos de
Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento no ato da
sessão.
II - REGULARIDADE FISCAL:
a)- Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ;
b)- Prova de regularidade relativa à seguridade social - INSS, por meio
da certidão, e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com
prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega
dos envelopes.
c)- Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Nacional, relativos a
tributos e contribuições federais.
d)- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao ICMS.
e)- Prova de regular situação perante a Fazenda Pública Municipal do
domicílio ou sede da licitante.
f)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
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III - DECLARAÇÕES:
a) Declaração da licitante de que
condições para o cumprimento das
apresentação desta declaração
concordância com o teor do Edital

tomou conhecimento de todas informações e
obrigações do objeto da licitação. A não
será entendida pelo PREGOEIRO como
e seus anexos.

b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei nº
9.854/99.
c) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar
com o Poder Público.
d) O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos,
civil, penal e administrativamente.
IV - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
a) - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo cartório
distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa
física, a no máximo 90 dias da data prevista para a entrega dos envelopes,
de acordo com o inciso II, do art 31 da Lei 8666/93.
Nota 1- Qualquer documento ou declaração exigidos na Habilitação, serão
dispensados se tiverem sido apresentados no ato do credenciamento.
Nota 2: O pregoeiro poderá no ato da abertura dos envelopes documentação, a
seu critério, aceitar documentos que complementem a comprovação de situação
exigida para habilitação.
7.2. - A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade,
emitido pela Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté substitui os
documentos elencados neste item, obrigando ainda a parte a declarar sob as
penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo à habilitação. Os
documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA poderão ser apresentados por ocasião do
credenciamento.
7.2.1 - Qualquer documento indispensável para obtenção do CERTIFCADO DE
REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado.
7.2.2 - A regularidade da documentação poderá ser levada a efeito na
própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá
observar as previsões contidas nos subitens 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1 e 5.3.1.2.
7.2.3 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral não dispensa a
apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações
em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de
procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da
assinatura do representante legal aposta nos documentos.
7.2.4 - No caso de não constar no Certificado de Registro Cadastral da
Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté quaisquer documentos exigidos no
item 7, o licitante deverá complementar a documentação exigida.
7.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com
número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
7.3.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz;
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7.3.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial;
7.3.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a
documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente;
7.3.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.4 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como
Microempresa (ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos
impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração.
7.4.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, como condição para
participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha
alguma restrição, conforme disposto na Lei Complementar nº 147/2014.
7.4.2 - Caso a Micro Empresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados do momento em que foi declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a pedido da licitante e a
critério da Administração, para a regularização da documentação, conforme
disposto na Lei Complementar nº 147/2014.
7.4.3 - A prova de condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
compete ao licitante. A não regularização fiscal ou sua comprovação,
implica na decadência do direito à contratação, com aplicação das sancões
previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos
termos dispostos no art. 4°, inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520 de 17
julho de 2006.
8 – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
8.1 - O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Avenida
Coronel José Lobato 879, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de
Cedro do Abaeté/MG nos horários de 08:00 ás 11:00 e de 13:00 as 16:00
horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes
"PROPOSTA
E
DOCUMENTAÇÃO",
ou
solicitar
através
do
email:
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br
ou
pelo
site;
www.cedrodoabaete.mg.gov.br no menu editais, licitações.
8.2 - O aviso do Edital será publicado no Imprensa Oficial de Minas Gerais.
8.3 - O Edital será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão na
Prefeitura
de
Cedro
do
Abaeté/MG
ou
por
meio
de
e-mail;
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br
ou
pelo
site;
www.cedrodoabaete.mg.gov.br no menu editais, licitações.
9 – ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
9.1 - È facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de
esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo
até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do
procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado,
para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada
para recebimento das propostas.
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9.1.1 - A pretensão preterida no subitem 9.1 pode ser formalizada por meio
de requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente
protocolado no endereço e horário constantes do subitem 8.1. Também será
aceito pedido de esclarecimento encaminhado por meio do email:
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br ou fax-smile, através do telefone (37)
3544-1136 cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues
no prazo indicado no subitem 9.1.
9.1.2 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas
de caráter estritamente informal.
9.1.3 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia
útil, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade do
edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais
licitantes.
10 – PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO
10.1 - È facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de
providências ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos,
observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores á data
fixada para recebimento das propostas.
10.1.1 - As medidas referidas no subitem 10.1 poderão ser formalizados por
meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital,
devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 8.1.
Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por
meio deo e-mail: licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br ou fac-smile, através
do telefone : (37) 3544-1136, cujos documentos originais deverão ser
entregues no prazo indicado também no subitem 10.1.
10.1.2 -A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será
proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no
prazo de 1 (um) útil, a contar do recebimento da peça indicada por parte da
autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser
juntada aos autos do Pregão e divulgado no mural da Prefeitura de Cedro do
Abaeté/MG.
10.1.3 - o acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige,
desde que implique em modificação (ões) do ato convocatório do Pregão, além
da (s) alteração (ões) decorrente (s), divulgação pela mesma forma que se
deu o
texto original e designação de nova data para a realização do
certame.
11 - CREDENCIAMENTO
11.1 - Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do
Pregão, consoante previsão estabelecida no subitem 11.2 deste Edital, o
representante da proponente entregará ao Pregoeiro documento que o
credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exigir a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia:
11.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de
representar a proponente em todas as etapas/fases do Pregão, formular
verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir
verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s),
negociar a redução do preço, desistir expressamente da itnenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final
da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
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solicitados pelo Pregoeiro,
pertinentes ao certame.

enfim,

participar

todos

os

demais

atos

11.2.1 - Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento
particular a mesma deverá vir acompanhada do Ato constituitivo da
proponente
ou
de
outro
documento,
onde
esteja
expressa
a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
11.2.2 - O não credenciamento ou sua não aceitação implica em desistência
da fórmulação de lances e de recursos, não impedindo, todavia, a
participação do licitante.
11.3 - Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de
instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
11.3.1 - É admitido somente um representante por proponente.
11.3.2 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação
da proponente neste Pregão, exclusivamente no tocante a formulação de
lances e damis atos, inclusive recurso.
11.3.3 - Desenvolvido o Credenciamento das proponentes que comparecerem, o
Pregoeiro declarará encerrada esta etapa/fase iniciando-se o procedimento
seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste
Edital.
12 - RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1 - A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre a fase de
Credenciamento.
12.1.1 - A Declaração de que a Proponenete cumpre os requisitos de
habilitação não deve integrar os Envelopes Proposta de Preços e Documentos
de habilitação, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente;
12.2 - Iniciada esta etapa/fase, o Pregoeiro receberá e examinará a
Declaração de que a Proponente cumpre os requisitos de habilitação.
12.2.1 - A ausência da referida declaração ou apresentação em
desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da
Proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o recebimento
dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no entanto, é
permitido o preenchimento na própria sessão.
12.2.2 - O atendimento desta exigência é condição para que a proponente
continue participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega
dos Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.
13 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
13.1 - Compete ao Pregoeiro proceder á abertura dos Envelopes Proposta de
Preços, conservando intactos os Envelopes Documentos de Habilitação e sob a
guarda do Pregoeiro/Órgão Licitante.
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14 - EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:
14.1 - O Pregoeiro examinará as Propostas sempre levando em conta as
exigências fixadas no item 6.
14.1.1 - O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da
conformidade do mesmo com as especificações estabelecidas no Edital e seus
anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante. O Pregoeiro
sempre decidirá em favor da disputa.
14.2 - Definidas as Propostas que atendam ás exigências retro, envolvendo o
objeto, o Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre
em obediência ao critério do menor preço por item, constando da Ata o
motivo das que, eventualmente, neste momento, forem preliminarmente
desclassificadas.
14.3 -Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correios,
a CPL não se responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo –
independentemente da data de postagem - não sendo dado ao licitante,
qualquer garantia de participação na licitação no caso de haverem falhas ou
atrasos na entrega.
15 - DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
15.1 - Será desclassificada a Proposta que:
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a
correspondente apresentação;
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) oferecer vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsídios ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das
demais proponentes;
d) apresentar item com preço manifestadamente inexequível;
e) apresentar item com preço simbólico, valor zero.
16 - DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:
16.1 - Para efeito de Oferecimento de Lances Verbais, o Pregoeiro
selecionará, sempre com base na classificação preliminar, a proponente que
tenha apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam
oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) dessa.
16.1.1 - Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidades com a
previsão estabelecida no subitem 16.1, o Pregoeiro sempre com base na
classificação provisória, selecionará, a melhor proposta e as duas
propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas
Proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços
oferecidos nas propostas escritas, observada a previsão estampada no
subitem 16.1.2.
16.1.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão,
também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer
lances, as seguintes regras:
a)proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores
até 10% (dez por cento) áquela de menor preço, devendo existir, nesta
situação, no mínimo, 3 (três) propostas válidas para a etapa de lances,
conforme previsto no subitem 16.1; ou
b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores
ofertados, se houver.
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16.1.3 - Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem
16.1.2, letras "a" e "b" para efeito do estabelecimento da ordem da
classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente
definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe á vencedora do
sorteio definir no momento em que oferecerá oferta/lance.
16.1.4 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o
Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão,
inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de
mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço
cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao
Pregão, hipótese que obrigatoriamente deverá decidir motivadamente pela
negociação, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de
prejuízos ao órgão licitante.
16.2 - Após o encerramento da etapa competitiva, havendo propostas ou
lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno porte, com
intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à licitante originalmente
melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com
direito a preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44,
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer
proposta.
16.3 - Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de
proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento de
lances a contar da convocação do Pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação
do certame.
17 - OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS
17.1 - Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão
oferecer ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES
VERBAIS, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.
17.2 - O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas
para OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da
Proponente da proposta de Maior preço e as demais em ordem decrescente de
valor, sendo que a proponente dá proposta de menor preço será a última a
OFERECER LANCE VERBAL.
17.3- Na própria sessão ou no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
vencedor da licitação poderá apresentar planilha compatibilizando os preços
dos itens com o lance vencedor.
17.4- Quando convocado pelo pregoeiro, a desistência da proponente de
apresentar lance verbal implicará na exlusão da etapa de lances verbais,
ficando sua última proposta registrada para classificação final.
17.5- A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento
enquando houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
17.6- o encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.
17.7- Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas
as proposta na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram
do oferecimento de lance, sempre com base no ultimo preço/lance
apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor daquela de
menor, preço ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a
respeito. Quando convocado pelo preogeiro, na própria sessão pública, o
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licitante deverá comprovar as condições de exequibilidade financeira de sua
proposta/lance.
17.8 - O Pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proponente
de menor valor, para que obtido preço melhor.
17.9 - Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro
verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado a contratação.
17.10 - Ocorrendo a previsão delineada anteriormente e depois do exame da
aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro
negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido
preço melhor.
17.11 - O Pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com atuais
praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores,
utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião
do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente
verificação.
17.12 - O Pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos
preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o
proponente de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos
custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do
objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor
preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
17.13 - A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a
apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita
de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a
desclassificação do proponente, nos termos do item 15, salvo rasuras que
não comprometam partes essências.
17.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
licitante desistente às penalidades constante deste edital.
17.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o
envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
da sua proponente,
facultando-lhe o saneamento de falhas formais relativas à documentação na
própria sessão, inclusive juntada de documento.
17.16 - Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 17.15, a
correção das falhas formais poderá ser desencadeada durante a realização da
própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de documentos,
ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-smile, ou ainda,
por qualquer outro método que venha produzir os efeitos indispensáveis.
17.17 - Constando o atendimento das exigências habilitatórias previstas no
Edital, a proponente será declarada vencedora.
17.18 - Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente desatender ás
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de
menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de
oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não
realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos
subitens antecedentes.
17.19 - Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de
habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso
em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as previsões
estampadas nos subitens antecedentes.
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18 - RECURSO ADMINISTRATIVO
18.1 - Por ocasião do final da sessão, após a declaração do vencedor pelo
pregoeiro e a disponibilização dos autos do procedimento, as licitantes que
participaram do Pregão ou que tenham sido impedidas de fazê-los, se
presentes á sessão, deverão manifestar imediata e motivadamente as
intenções de recorrer.
18.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/fase/procedimento do Pregão, a proponente interessada deverá motivar
a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata,
juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
18.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do Recorrente.
18.4 - Após as apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo
estabelecido para tanto, o Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar
sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente
para decisão.
18.5 - Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueados aos
interessados, no endereço e horários previstos no subitem 8.1 deste Edital.
18.6 - O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento
importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
19 - ADJUDICAÇÃO:
19.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor
recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de
recurso, competindo ao Pregoeiro adjudicar o objeto do certame à proponente
vencedora.
19.2 - Existindo recursos e constatada a regularidade dos atos praticados e
após a decisão dos mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de
adjudicação do objeto do certame á proponente vencedora.
20 - HOMOLOGAÇÃO
20.1 - Compete á autoridade competente homologar o Pregão.
21 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
21.1 - O resultado final do Pregão será publicado no Quadro de Aviso da
Prefeitura de Cedro do Abaeté/MG.
22 - CONTRATAÇÃO/REGISTRO DE PREÇO
22.1 - Os itens, objeto deste Pregão serão registrados em Ata de Registro
de Preço e contratados consoante as regras próprias do Sistema. Não sendo
assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar a
outra proponente classificada, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, observada a ampla defesa e o contraditório.
22.2 - A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do
Contrato no prazo de 05 (cinco) dias Úteis, contatos a partir da data de
homologação do processo.
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22.3- Para assinatura do contrato ou para retirada das notas de empenho, a
proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou Procurador
constituindo para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.
22.4- A recusa injustificada de assinar o contrato ou ata de registro de
preços ou aceitar/ retirar o instrumento equivalente dela decorrente,
observado o prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida por parte da proponente adjudicatárias, sujeitando-a ás
sanções previstas no item 26 deste Edital.
22.5- O Contrato/Ata regular-se-á, no que concerne a sua alteração,
inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666/93 observadas
suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos
do direito público.
22.6- O Contrato/Ata poderá, com base nos preceitos de direito público, ser
rescindido pelo Municipio a todo e qualquer tempo, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas
as disposições legais pertinentes.
22.7- Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e
na proposta apresentada pelo adjudicatário.
22.8- A licitante vencedora deverá manter durante a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
22.9- A juízo do Município de Cedro do Abaeté, qualquer licitante em vias
de ser julgado vencedor, ou já declarado vencedor da licitação, ou já
convidado a assinar o instrumento contratual, poderá perder sua condição
para fazê-lo se o Município de Cedro do Abaeté/MG vier a ter conhecimento
de fato superveniente, comprovado, que o desabone.
22.10 - A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze)Meses a
contar da data de homologação do processo.
22.11- A Ata de Registro de preços não obriga o Município a adquirir o
material em qualquer quantidade mínima.
22.12 - A Administração poderá efetuar diligência para verificar as
condições da Contratada.
23- ENTREGA/ RECEBIMENTO DO ITEM OBJETO DO PREGÃO:
23.1- OS itens registrados objeto deste pregão deverão ser entregues em
perfeitas condições de consumo ou uso nos exatos termos das contratações
levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa adicional.
23.2- Os itens registrados objeto deste pregão serão entregues e recibidos
provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata
de Registro de Preços, para efeito simultânea ou posterior verificação,
resultado no recebimento definitivo, observado o prazo de ate 05(cinco)
dias decorridos de sua entrega.
23.3 - Em caso de não aceitação dos itens objeto deste Pregão, fica a
Contratada obrigada a retirá-los e a substituí-los imediatamente, sob pena
de incidência nas sanções previstas no item 26 deste Edital.
23.4 - Em caso de diferença de quantidade, ficará a Contratada obrigada a
providenciar sua complementação imediata, contados da notificação a ser
expedida pela contratante, sob pena de incidência nas sanções previstas no
item 26 deste Edital.
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24 - PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
24.1 - Os itens objeto desta licitação serão fornecidos de acordo com a
necessidade de consumo do Município de Cedro do Abaeté/MG, conforme
disposto na Ata de Registro de Preços com entregas parceladas tendo o prazo
máximo de 5 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço/fornecimento.
24.2 - Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pela
municipalidade sempre que solicitados por ordem de compra, de fornecimento
ou equivalente.
24.3 - No caso de entrega de material com problemas de qualquer natureza,
será concedida a detentora da Ata de Registro de Preços o prazo de
48(quarenta e oito)horas para a troca do produto/material.
25- PAGAMENTO
25.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, mediante
apresentação de Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos
comprovantes de regularidades perante INSS e FGTS, podendo essas
regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela Contratante
25.2 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente
no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil
subsequente.
25.3 O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente do
contratado, ou outro procedimento a critério da Administração.
26- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
26.3 Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a
proponente ficará sujeita, ainda, á recomposição das perdas e danos
causados a Administração e decorrentes de sua adimplência, bem como arcara
com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratada
pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplência.
26.4 Para efeito de aplicação qualquer penalidade, será precedida do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
26.5 Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de
penalidade que implique no impedimento de licitar e contatar com o
município ou declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do
ato ao Tribunal de Contas do Estado.
26.6 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às
seguintes sanções:
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada
pedido, a cada dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada
fornecimento;pb) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento
rescisão do presente contrato, sem prejuízo de cancelamento do Contrato;
b) Impedimento de contratar com o município de Cedro do Abaeté/MG pelo
período de até 5 (cinco) anos,caso a rescisão decorra de qualquer das
situações previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
26.7 - A CONTRATADA, durante a vigência contratual, ficará sujeita à
advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
GRAU CORRESPONDENCIA
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1 Multa de 0,2% sobre o valor da parcela.
2 Multa de 0,4% sobre o valor da parcela.
3 Multa de 1,0% sobre o valor da parcela.
INFRAÇÃO DESCRIÇÃO GRAU
1 Entregar quantidade diversa da solicitada pelo CONTRATANTE ou ainda
produto com marca/tipo diverso do ofertado na proposta;
2 Entregar fora do horário definido para recebimento, mas no dia estipulado
para entrega.
3 Entregar com atraso de até 05 (cinco)dias.
4 Entregar com atraso superior a 05 (cinco) dias, até o limite de 10 (dez)
dias;
5 Entregar material/produto com defeitos de qualquer espécie;
6 Recusar-se ou retardar a troca de produto ou material com defeitos.
26.7 - Além das multas previstas nas hipóteses acima, a CONTRATADA
sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada da seguinte forma:
a) Será de 10%, sobre o valor global da parcela em caso de inexecução
total;
1) Será tido como inexecução total:
1.1- o atingimento de 10 pontos durante o período de vigência Contratual;
1.2- e/ou a não entrega do material/produto dentro do prazo máximo
estabelecido, no item 26.6, da tabela de infrações, independentemente da
pontuação atingida;
b) Será de 5%, sobre o valor global da parcela em caso de inexecução
parcial;
2) Será tido como inexecução parcial do Contrato o atingimento da pontuação
de 5, somando-se os valores dos graus das infrações cometidas durante o
período contratual;
c) No caso de não recolhimento dos valores das multas porventura aplicadas,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.
d) As multas conforme o item 26.6, serão aplicadas a cada infração
cometida.
26.8 - Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:
a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;
b) Acidente que implique em retardamento da entrega dos produtos sem culpa
por parte da CONTRATADA;
c) Calamidade pública
27- DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
• Itens do processo;
• Modelo de Carta de Credenciamento;
• Modelo de Declaração de que a Proponente cumpre os requisitos de
habilitação;
Modelo de Declaração de idoneidade e ausência de fato impeditivo para
licitar com o Poder Público;
• Modelo de Declaração de aceitação das condições de licitação e submissão
às disposições legais;
• Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
• Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
• Minuta da Ata de Registro de Preços.
27.2 As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidade entre as
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proponentes, sem comprometimento do interesse público.
27.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só
se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no órgão ou na entidade.
27.4 Não havendo expediente no órgão Licitante ou ocorrendo qualquer
ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada,
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que haja
comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.
27.5 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar
a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo
invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a
qualquer indenização.
27.6 O desentedimento de exigências formais não essenciais deixará de
importar no afastamento da proponente, desde que possiveis a exata
compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a
realização da sessão pública do pregão.
27.7 As proponentes assumem os custos para preparação e apresentação de
suas propostas, sendo que o orgão licitantes não se responsabilizará, em
qualquer hipótese, por estas despesas, independentemente da condução ou do
resultado do pregão, sendo que a apresentação da propostas de preços
implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas
neste edital e seus anexos.
27.8 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do pregão.

da

27.9 Os casos omissos neste Edital de pregão serão solucionados pelo
pregoeiro, com base na legislação Municipal e, subsidiarimente, nos termos
da legislação federal e princípios gerais de direito.
27.10 Será competente o foro da comarca de Abaeté, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais previlegiado que seja, para solução de questões
oriundas deste pregão.
27.11 A apresentação da propostas de preços implicará na aceitação, por
parte da proponente, das condições previstas neste edital e seus anexos
Cedro do Abaeté - MG, vCAssina1.
Hanilto José da Silva
Presidente da CPL
ANEXO I
Lote

Item

Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
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00007119

00007239

00026657
00026658

00026660

00005187
00002621

00005188

00005344

00002021

Acetona, Removedor de
esmaltes com Acetona e
Silicone - Ótima remoção,
não mancha,
dermatologicamente testado,
frasco com 500 ml.
Dermatologicamente testado.
Composição: Acetone,
Alcohol, Castor Oil,
Benzophenone-3,
Cyclomethicone, CI 42090.
Agenda Espiral, Agenda
espiralada com visão de 1
dia por página. Com capa
dura e bolsa plástica para
guardar folhas avulsas.
Folha de Dados Pessoais,
Visão Diária, Produto
Certificado Fsc,
Planejamento Mensal, Parte
Interna da Capa Decorada,
Índice Telefônico,Folha com
Calendário, Capa Dura, Capa
com Verniz, Bolsa Plástica,
Tamanho/Formato: 200x275
(mm), Número de Folhas:
200.
Agulha de tricô de alumínio
n.3
Agulha de tricô de alumínio
n.4
Alfinete com cabeça de
vidro colorido, corpo em
aço niquelado 30 mm ou
superior, caixa com 100
unidades
Alfinete para quadro nº 01
Algodão Hidrófilo, puro
rolo com 500 gramas
Almofada para carimbo
nº03,cores variadas,
almofada carimbo,material
caixa e plástico,material
almofada esponja absorvente
revestida de tecido ,cores
variadas.
Americano cru
tecidos,telas,Tecido
Americano Crú. 100% algodão
Largura: 1,60mts
Apagador com caixa de
madeira, Feito em madeira
MDF fibra de média
densidade, feltro de 4mm e
com déposito para giz.

Unidade

500,0000

Unidade

200,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

100,0000

unidades
50,00
Unidades
Rolo 500,00
Gramas

50,0000
40,0000

Unidade

18,0000

Metro

50,0000

Unidade

20,0000
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00006319

00002029

00026665
00026444
00026445

00002068

00026446

00007122

00007123

Apagador de quadro branco,
em plástico,resistente, com
feltro e depósito para 2
marcadores. Embalagem com
dados de identificação do
produto, marca do
fabricante.
Apagador para quadro
branco, Magnético, para
fixação em quadros
imantados, compartimento
para dois marcadores,
feltro de 2mm de espessura,
ótima apagabilidade.
Aplicador De Fita Adesiva
50mm C/suporte. Dimensões
aproximadas da Peça: 15 x
6,8 x 24cm. Material: Aço
carbono.
Apontador de lápis simples
Apontador escolar metal.
Produto certificado pelo
INMETRO.
Apontador escolar, Com
deposito retangular para
lapis confeccionaado em
material termoplastico com
furo cônico(diâmetro de
aproximadamente 8mm) e uma
lâmina d aço inoxidavé
temperado fixa por parafuso
Aramado entrelaçado
Brinquedo confeccionado em
madeira, M.D.F. e arame.
Composto por 03 circuitos e
11 peças de formas variadas
e coloridas. Arame
resistente e pintado com
tinta atóxica. Base e peças
pintadas com tinta atóxica
colorida. Medida do
produto: 35 x 10 x 25 cm
Argola de Madeira, As
argolas são utilizadas como
item de decoração em
cortinas, mas também têm
como função facilitar o
encaixe nos varões,
possibilitando prender e
puxar as cortinas com maior
facilidade. Quantidade: 25
Unidades Composição:
Jacarandá ou Cerejeira
Diâmetro Interno: 48mm.
Diâmetro Externo: 66mm.
Cores variadas. Número 02.
Argola de Madeira., Argola
de madeira maciça, em
acabamento polido.Nº 1 Diâmetro 3,4 Cm,
Extremidades 4,7 Cm

Unidade

50,0000

Unidade

40,0000

Unidade

20,0000

Unidade

750,0000

Unidade

600,0000

Unidade

350,0000

Unidade

30,0000

Caixa 25,00
Unidades

30,0000

Caixa 50,00
Unidades

50,0000

Página: 20

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais

00003959

00007128

00026666
00026667

00007110

00007109

00007108

00004338
00004337

00026668

Balão Liso, Tamanho 9,
cores sortidas
Bandeja laminada retangular
descartável nº 7, Bandeja
LaminadaMaterial: Papelão e
poliéster metalizadoCor:
PrataModelo:
RetangularMedidas:
Comprimento: 50,5cm
Largura: 43cm
Baralho Altmann Pró-Fono Técnica Multissensorial de
Instalação de Fonemas e
Grafemas (175 Cartelas)
BARBANTE CRU ESPECIAL N 12
1kg - COR CRU
Barbante Nº 04, Barbante 4
Fios rolo de 1 Kg, para os
segmentos de artesanato
manual, laticínios, velas,
frigoríficos, embalagens,
agricultura, vulcanização,
etc. Ordem: Nº 4 ou 4 fios.
Peso do rolo: 1 kgMaterial:
100% algodão. Cor: Cru.
Barbante Nº 06, Barbante
Soberano 6 Fios 1kg - Cru
100% Algodão - Rolo Novo.
Para os segmentos de
artesanato manual,
laticínios, velas,
frigoríficos, embalagens,
agricultura, vulcanização,
etc. Ordem: Nº 6 ou 6 fios.
Peso do rolo: 1 kg.
Material: 100% algodão.
Cor: Cru.
Barbante Nº 08, Barbante 8
Fios rolo de 1 Kg, para os
segmentos de artesanato
manual, laticínios, velas,
frigoríficos, embalagens,
agricultura, vulcanização,
etc. Ordem: Nº 8 ou 8 fios.
Peso do rolo: 1 kgMaterial:
100% algodão. Cor: Cru.
Bastão fino p/ cola quente,
bastão fino para pistola de
cola quente, refil
Bastão grosso cola quente,
bastão para pistola de cola
quente, refil
Bastidor de madeira,
Bastidor de Madeira Sem
Tarraxa 22 cm Tipo A unidade Indicado para
bordar

Pacote 50,00
Unidades

150,0000

Unidade

200,0000

Unidade

10,0000

Unidade

200,0000

Jogo 4,00
Unidades

200,0000

Unidade

200,0000

Jogo 4,00
Unidades

200,0000

Pacote 1,00
Quilograma

15,0000

Pacote 1,00
Quilograma

20,0000

Unidade

30,0000
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00007112

00007113

00007114

00007057

00007130

00026447

00026565

00005191

00025110

00002659
00026672
00005193
00005194
00005195

Bastidor retangular para
tela 20x30cm, Bastidor para
Tela de Pintura Sem Tecido
20x30 - Altura do chassi 1,5 cm. Chassi em madeira
de reflorestamento de
Eucalipto
Bastidor retangular para
tela 30x40cm, Bastidor para
Tela de Pintura Sem Tecido
30x40 - Altura do chassi 4 cm. Chassi em madeira de
reflorestamento de
Eucalipto
Bastidor retangular para
tela 40x60cm, Bastidor Para
Tela De Pintura Com Tecido
Algodão 40x60 - Altura do
chassi - 4 cm. Chassi em
madeira de reflorestamento
de Eucalipto
Bateria de zinco –
Carbono., Bateria tamanho
9v Zinco Carbono SuperHyper
–
Benjamin 03 pinos,
Multiplicador de tomada New
2 polos Com 3 saídas.
Branco
Bexiga nº 08 colorido, com
formato arredondado, 20cm;
cores vibrantes, brilho
intenso e não solta tinta.
Produto biodegradável e com
certificação do INMETRO,PCT
50 unidades
Bloco Para Desenho Formato
A4 Branco 140g 20 Folhas
-Indicado para lápis
pastel, giz artístico,
grafite e técnicas secas.
Composição: Celulose.
Tamanho:210mm x 297mm (A4)
Gramatura: 140g
Bobina de cor amarela para
impressora DR-700 D-Printer
c/30 79mm x30m
Bobina térmica para relógio
eletrônico de ponto; cor
amarela, dimensões: 57mm x
300m
Bobinas para maquina de
calcular, suprema print
57mm
Bola Acrílico Facetada 06
mm 1000 unidades/ 100gr,
cores variadas.
Bola de isopor 100mm
Bola de Isopor 25mm
Bola de Isopor 35mm

Unidade

30,0000

Unidade

30,0000

Unidade

30,0000

Unidade

50,0000

Unidade

75,0000

Unidade

200,0000

Unidade

100,0000

Unidade

50,0000

Unidade

20,0000

Caixa 30,00
Unidades

30,0000

Unidade

50,0000

Unidade
Unidade
Unidade

200,0000
1.000,0000
1.000,0000
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00005196
00005197
00026671
00026448

00007218

00026449

00007217
00002656
00001342
00007136

00002016

00007222

00026450

00026451

00004874
00006322
00006349
00002692
00026453

Bola de Isopor 50mm
Bola de Isopor 75mm
BOLA LISA PASSANTE 20MM EM
ABS COM 500G, COR: Níquel
Bolas Enfeites de Natal
10cm., Bolas Enfeite De
Natal 3 Pçs 10cm.Em Várias
Cores.
Bolas Enfeites de Natal
4cm, Bola De Natal Lisa
Cores Sortidas 4cm caixa
C/6 Unidade .
BOLAS ENFEITES DE NATAL
50MM COM TUBO
METALIZADO/GLITTER PRATA
QUANTIDADE: 6 BOLAS
Bolas Enfeites de Natal
5cm, Kit 8 Bolas Natalinas
5cm - EM VÁRIAS OPÇÕES DE
CORES
Borracha número 40
Borracha, BRANCA N° 20
CAIXA COM 20 UNIDADES
Botões Chaton, Tamanho:
13mm Embalagem: pacote com
12 unidades
Brocal, Brocal (particulas
metalizada em PVC) para
decoração em geral, em
várias cores, tubo com 3,5
gramas.
Cabo áudio/vídeo P2., Cabo
Av P2 X 3 Rca Audio Video.
Caderno 1/4 pequeno
Brochura Pautado 140x202mm
48 folhas capa dura lisa em
papelão 697 g/m² com cores
lisas sortidas
Caderno Brochura capa dura,
Costurado, contendo 96fls.
formato 200mm/275mm, miolo
papel off-set branco, com
minino 56g/metro quadrado
com pauta e margem.
Caderno Brochurão sem
pauta, com 60 folhas,
formato 200 mm/275 mm com
no mínimo 56 g
Caderno brochurão, capa
dura, sem pauta, 96 folhas
Caderno Brochurão, com 60
folhas, com pauta
Caderno caligrafia
brochura1/4, 40 folhas
Caderno capa dura sem pauta
48 folhas

Unidade
Unidade

150,0000
200,0000

Unidade

50,0000

Unidade

100,0000

Conjunto
6,00
Unidades

50,0000

Caixa 30,00
Unidades

10,0000

Jogo 8,00
Unidades

70,0000

Caixa 40,00
Unidades
Caixa 20,00
Unidades

100,0000
100,0000

Caixa 12,00
Unidades

100,0000

Pacote 1,00
Unidade

100,0000

Unidade

30,0000

Unidade

2.700,0000

Unidade

1.000,0000

Unidade

1.000,0000

Unidade

1.000,0000

Unidade

1.000,0000

Unidade

1.000,0000

Unidade

1.500,0000
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00026454

00026455
00026456

00026457

00026675
00005352

00026437

00026435

00004878

Caderno cartografia com
espiral, 48 folhas,
formato: 275mm x 200mm.
Capa e contracapa em papel
duplex: 225g/m2 e miolo em
papel 56g/m2.
Caderno com pauta e espiral
capa dura grande 200 folhas
Caderno Espiral, Com 96
folhas,cores
sortidas,formato200mm/275mm
, 1x1 capa dura
Caderno protocolo, 52 fls,
formato: 153mm x 216,capa
contra, papelão,697g/m²
revestido por papel off-set
120g/m²- folhas internas:
Papel Off-set 63gm²
Caixa Arquivo Morto
Polionda Gigante Eterna B
290x175x380mm
Caixa de grafite contendo
24 unidades de grafites nº
0,7mm
Caixa de MDF Lisa Crua
Composição: MDF; Tamanho da
caixa sem a tampa: altura
5cm | largura: 15cm |
comprimento: 15cm Tamanho
da tampa: altura 2cm |
largura: 16cm |
comprimento: 16cm Tamanho
total: altura: 5,5cm |
largura: 16cm |
comprimento: 16cm Espessura
do MDF: 3mm
Caixa em material Plástico,
ofício ideal para
arquivamento de documentos
e pastas. Dimensões:
250x130x350. Material
Polionda/ Polipropileno
Peso do produto embalado
0,155kg
Caixa para Arquivo Morto,
gigante Caixa de papelão
ondulado, revestido em
cartão kraft para arquivo
de documentos diversos.
Gramatura 460g/m . Peso
0.94 kg
Dimensões 415 x
190 x 305 mm Gramatura
460g/m Espessura 2,8

Unidade

3.000,0000

Unidade

2.000,0000

Unidade

1.200,0000

Unidade

50,0000

Unidade

1.000,0000

Caixa 24,00
Unidades

100,0000

Unidade

500,0000

Unidade

300,0000

Unidade

2.000,0000
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00005281

00002151

00005199

00007137

00007233

00005200

00006314

Caixa para arquivo
morto,oficio , caixa de
papelão, oficio , caixa de
papelão ondulado, revestido
em cartão Kraft para
arquivo de documentos
diversos. Gramatura 435g/m²
peso 0,246 kg, dimensões
365X1402X255 mm ,espessura
2,8
Calculadora de bolso,
calculadora de bolsa, 4
operações
Calculadora de mesa grande,
12 digitos, visor LCD 0,4.
Operações básicas, raiz
quadrada , porcentagem,
inverso de sinais , seletor
decimal arredondamento,
Solar/Bateria g10.
Caneca, Caneca em porcelana
branca. Capacidade: 350 ml.
Caneta com corrente.,
Caneta Fixa c/ Corrente p/
BalcãoCaneta com corpo em
alumínio presa à uma
corrente e base em formato
de torre.Leia o anúncio
todo e tire suas dúvidas no
portal de Perguntas!Preço
por UnidadeCor disponível
da base: PrataComprimento
corrente: 50 cmTinta:
AzulFixação: A base é
fixada com fita
adesivaRefil: Compatível
com refil de caneta BIC
simplesMaterial:- Base:
chapa de ferro pintada ou
cromada;- Corrente:
corrente de ferro dupla com
banho de cromo;- Tubo para
caneta: tubo em alumínio
polido.
Caneta com tinta permanente
para escrita em CD
Caneta Corretiva.,Com Ponta
Metálica Fina Que Facilita
Na Hora De Fazer Pequenas
Correções, De Forma Limpa,
Rápida E Precisa. Ponta
Fina De Metal. Secagem
Rápida. Tampa Vedante Que
Evita O Ressecamento Do
Corretivo. 8 Ml

Unidade

1.000,0000

Unidade

100,0000

Unidade

50,0000

Unidade

200,0000

Unidade

50,0000

Unidade

700,0000

Unidade

200,0000
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00002170

00002004

00002171

00002003

00005282

00002166

00026676

Caneta esferografica 0,7
preta, Ponta de aço inox,
esfera de tungstenio Grip
triangular em borracha
macia e corpo transparente.
tinta a base de óleo.
embalagem com 12 unidades.
Caneta esferografica azul,
Corpo hexagonal que
assegura o contorno na
escrita e transparencia
para visualizaçao da tinta.
Tinta alta qualidade que
seca rapidamente evitando
borrões na escrita.,(BIC).
Caneta esferografica grip
0,7 azul, Ponta de aço a
base de tungstenio grip
triangular em borracha
macia e corpo transparente.
Tinta a base de óleo.
embalagem 12 uniodades.
Caneta esferografica preta,
Corpo hexagonal que
assegura o contorno na
escritas e transparente
para visualizaçao da tinta,
Tinta de alta qualidade que
seca rapídamente evitando
borrões na escrita. Escrita
macia.,(BIC).
Caneta Esferográfica verde,
corpo hexagonal que
assegura o contorno na
escrita e transparência
para visualização da tinta.
Tinta de alta qualidade que
seca rapidamente evitando
borrões na escrita,,(BIC).
Caneta esferografica
vermelha,grip 0,7 , Ponta
de aço a base de tungstenio
grip triangular em borracha
macia e corpo transparente.
Tinta a base de óleo.
embalagem 12 unidades.
Caneta Esferográfica
vermelha, corpo hexagonal
que assegura o contorno na
escrita transparência para
visualização da tinta.
Tinta de alta qualidade que
seca rapidamente evitando
borrões na escrita (BIC)

Caixa 12,00
Unidades

100,0000

Caixa 50,00
Unidades

200,0000

Caixa 12,00
Unidades

80,0000

Caixa 50,00
Unidades

50,0000

Caixa 50,00
Unidades

15,0000

Caixa 12,00
Unidades

20,0000

Caixa 50,00
Unidades

30,0000
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00004875

00002069

00005204

00007139

00001980

00002288

00026441

00007140

00005240

Caneta hidrográfica ponta
grossa, Canetinha
hidrográfica ponta grossa
Color 850, embalagem com12
unidades, tintas em cores
vivas, tampa
antiasfixiante, ponta
grossa.
Caneta marca texto,
Material plastico, tipo
ponta macia chanfrada para
destacar com traço grosso
ou sublinhar com traços
finos, não recarregavel,
cores fluorescentes, boa
resistencia a luz.
Caneta para retroprojetor
2.0 cor VERMELHA
Caneta para tecido., Caneta
com ponta de poliéster para
pintar e marcar tecidos.
Excelente fixação.
Resistente a lavagens. Não
tóxica. A ponta da caneta
Acrilpen permite conseguir
diferentes espessuras de
traços. Usando-a na posição
vertical obtemos traços
finos, inclinando-a obtemos
traços mais grossos.
Lavagem somente 72 horas
após a pintura. Após o uso,
guardar na posição
horizontal. Não utilizar em
tecidos sintéticos ou
engomados.
Caneta retro projetor, cor
preta. Caneta 2,0mm,
escrita para acetato, PVC,
poliester, tinta á base de
alcóol, caixa com 12
unidades.
Caneta retro-projetor azul,
caneta 2,0mm, escrita para
acetato,PVC, poliester,
tinta à base de alcool,
caixa 12 unidades
Canetinhas cores variadas,
embalagem c/12 Unidades
Canutilho Trader, Indicado
para Bordar Roupas,
Chinelos e Acessórios.
Tipo: Irizado, perolado,
transparente e Opaco.
Embalagem: 1 pacote com 100
gramas. Cores diversas.
Capa p/encadernação PP 0,30
A4 PRETA pct com 50
Unidades

Pacote 12,00
Unidades

50,0000

Unidade

700,0000

Caixa 12,00
Unidades

20,0000

Unidade

100,0000

Caixa 12,00
Unidades

30,0000

Caixa 12,00
Unidades

40,0000

Unidade

300,0000

Pacote
100,00
Gramas

100,0000

Pacote 50,00
Unidades

50,0000
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Capa para encadernação
PP0,30 A4 Transparente pct
com 50 unidade
Cartela Adesiva Strass 4mm.
Tamanho do Strass
Aproximado: 4mm. Quantidade
aproximada: 420 Strass na
cartela.
Cartela de Bingo
Cartolina escolar, formato
500x660mm, 180 Gr/m2. Cores
variadas
Cartucho de fita para
impressora OKI Microline
321 turbo 9 Pin Printer
Castanha Acrílico Alto
Brilho - Tamanho
aproximado: 14Mm.
Quantidade aproximada: pct
500 gramas (aproximadamente
800 pçs)
Cavalete para bastidor,
Cavalete para Pintura
Madeira Dobrável. Material:
Madeira Dobrável, pode ser
usado de pé, ou fechado de
maneira compacta.
Ajustável: 1,50m a 1,70m.
Apoio para tinta com
regulagem de altura.
Prendedor para tela com
regulagem de altura.
Suporta telas de até 95 cm
de altura
Cera Betume Da Judéia, Pode
ser aplicado sobre madeira,
metal, cerâmica e quaisquer
superfícies pintadas com
tintas à base d'água ou
óleo,Frasco c/ 100ml
Cera para efeito pátina,
frasco 37 ml
CHATON URSINHO DE ACRILICO
16MM. Quantidade: Pct 2 mil
peças (aproximadamente)
Peso: 400gr
Chaveiros Organizadores
Para Chaves,Cada Chaveiro
Possui Uma Etiqueta Interna
Para Identificação Da
Chave.Dimensões: 7,5 X 9,5
X 10,5 Cm
Clip médio 3/0, Tem po
finalidade prender papéis,
filme, plástico e outros,
produzido em arame de aço.

Pacote 50,00
Unidades

20,0000

Unidade

35,0000

Pacote
100,00
Unidades

35,0000

Unidade

1.000,0000

Unidade

10,0000

Unidade

50,0000

Unidade

30,0000

Unidade

200,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Caixa 50,00
Unidades

15,0000

Pacote
500,00
Gramas

50,0000
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Clip médio 8/0, tem por
finalidade prender papéis,
filmes, plástico eoutros,
produzido em arame aço.
Clipes 1/0 niquelado com
500g, contendo no mínimo
800 unidades.
Clipes nº 0 niquelado com
500g contendo no mínimo 810
unidades
Clips grande 6/0, Tem por
finalidade prender papéis,
filmes, plástico e outros
produzido em arame de aço,
embalagem de 500g
Clips, Clip 2/0, tem por
finalidade prender
plástico, papéis, filmes e
outros, produzido em arame,
aço
Cola Bastão 8g, Plástico
100% Reciclado, Lavável,
Não tóxico e seguro para
crianças
Cola branca não tóxica
frasco 90 gramas
Cola Branca para artesanato
frasco 500 gramas
Cola branca, não tóxica,
lavavel em composição:
resina vinilica,
tensoativos, plastificantes
e conservantes, embalagem
de 1000gramas
Cola Colorida, cores
sortidas, bico aplicador,
atoxica com brilho intenso
usado para trabalhos
artisticos com esponja ou
pincel pra fazer colagens,
relevo, decorar vários
papeis.,23 gramas
Cola com glitter 35g,
lavável dourada, prata,
vermelha, rosa, preta e
branca.
Cola em Bastão Não tóxico
seguro para crianças. Tampa
Hermética que evita o
ressecamento, Permite
colagem limpa sem
desperdícios, 3 versões 10
gr.

Pacote
500,00
Gramas
Pacote
500,00
Gramas
Pacote
500,00
Gramas

50,0000

50,0000
50,0000

Pacote
500,00
Gramas

50,0000

Caixa 500,00
Gramas

50,0000

Unidade

150,0000

Unidade

300,0000

Unidade

100,0000

Unidade

300,0000

Unidade

150,0000

Unidade

1.200,0000

Unidade

150,0000
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Cola líquida branca,
adesivo a base de P.V.A.,
para uso em papel,
cerâmica, tecidos,
artesanato. Embalagem:
plástica, com bico
economizador, peso líquido
90gramas. Embalagem com
dados de identificação do
produto, marca do
fabricante e prazo de
validade
Cola para decoupage frasco
100 gramas
Cola para E.V.A e isopor,
solúvel em álcool, bico
economizador. Embalagem de
35g com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante e prazo
devalidade.
Cola permanente para
tecido, USO ESPECÍFICO:
CARACTERÍSTICAS - Pronto
para uso - Não tóxica Apresenta efeito adesivo
permanente. OUTROS USOS Pode ser também para fixar
papéis, plásticos ou
tecidos sobre materiais
diversos como gesso,
madeira, cerâmica, metal,
vidro, plástico, etc.
AUXILIARES - Diluente:
água, enquanto úmido.
Aguarrás Mineral, depois de
seco,frasco 250 gramas
Cola pva extra, Trata-se de
um adesivo vinílico
disperso em água, de cor
branca, odor característico
e média viscosidade, que
após seco apresenta uma
película transparente,
plastificada, de alta
resistência ao descolamento
Cola quente bastão 11,2mm x
30cm.,500 gramas
Cola quente bastão 7,5mm x
30cm.,1 quilograma
Cola relevo, Cola Relevo, é
perfeita para você usar e
abusar no papel, papel
cartão ou cartolina. Além
de ser super fácil de
aplicar. Sua embalagem
contém 6 bisnagas de 20 g
nas cores: laranja,
amarelo, rosa, azul, verde
e lilás

Unidade

120,0000

Unidade

50,0000

Unidade

1.200,0000

Unidade

100,0000

Caixa 1,00
Quilograma

60,0000

Unidade

30,0000

Unidade

30,0000

Unidade

600,0000
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Cola Tekbond, linha de
artesanato, adesivo
instantaneo, multi uso,
baixa viscosidade 20g.
Cola, linha de artesanato,
adesivo instantâneo,
multiuso, baixa
viscosidade. Frasco 20
gramas
Colar havaiano, É feito de
plástico liso, proporciona
brilho e leveza ao
acessório. Contém
aproximadamente 24 flores
coloridas, cada uma medindo
5,5cm de diâmetro e 4cm de
distância entre uma flor e
outra.
Colchete nº 12, caixa 72
unidades
Compasso Altura: 115mm.
Largura: 30mm. Resina
termoplástica, alumínio e
grafite
Confete Para Festa pct 120
gramas
CORRETIVO LIQUIDO FRASCO 18
ML A BASE D'AGUA
Diário de Classe
Bimestral/Trimestral,
Tamanho Fechado (L x A): 20
cm x 32,2 cm20 páginasCapa
em Cartolina 180 g/m2Cor:
AzulMiolo: Offset 90 g/m2
Diário de Classe Educação
Física, Tamanho Fechado (L
x A): 20 cm x 32,2 cm24
páginasCapa em Cartolina
180 g/m2Cor: PalhaMiolo:
Offset 90 g/m2
Diário de Classe Mensal,
Tamanho Fechado (L x A): 20
cm x 32,2 cm24 páginasCapa
em Cartolina 180 g/m2Cor:
AmarelaMiolo: Offset 90
g/m2
Diário de Classe Pré
Escolar Bimestral, Tamanho
Fechado (L x A): 20 cm x
32,2 cm20 páginasCapa em
Cartolina 180 g/m2Cor:
VerdeMiolo: Offset 90 g/m2
Diário de Classe Séries
Finais (Nível II), Tamanho
Fechado (L x A): 20 cm x
32,2 cm34 páginasCapa em
Cartolina 180 g/m2Cor:
VerdeMiolo: Offset 90 g/m2

Unidade

170,0000

Unidade

100,0000

Unidade

500,0000

Unidade

50,0000

Unidade

200,0000

Unidade

750,0000

Unidade

200,0000

Unidade

150,0000

Unidade

150,0000

Unidade

150,0000

Unidade

150,0000

Unidade

150,0000
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Diluente Solvente, Para
diluir e remover a tinta,
assim como limpar a
superfície antes da
pintura. Conteúdo da
embalagem: 1 frasco de
100ml
Dominó alfabetização
material em mdf, caixa com
28 peças
Dominó associação de
idéias,28 peças
Dominó divisão silábica,28
peças
Domino Jogo Educativo
Madeira 4 Operações
Matemáticas, Material em
MDF 28 peças
Dominó multiplicação,28
peças
Dominó pedagógico
matemático material em MDF,
caixa com 28 peças
Dominó tabuada,28 peças
E.V.A estampado 2mm
Tamanho, 40x60cm. cores
variadas
Elástico Chato Branco 3mm,
rolo 100 Metros
Elástico Chato Branco 7mm,
rolo 100 Metros
Elástico Látex Nº18 100g
Elástico Roliço Branco 3mm,
rolo 100 Metros
Enfeites de Natal, Bola De
Natal Lisa Cores Sortidas
Quantidade: kit cerca de 20
a 24 Bolas de 6cm.
Entretela Termocolante Com
Cola 30g Média. Cor Branca; Largura - 0,90m;
Gramaturas: 30g;
Composição: 100% Viscose
Envelope branco 240X340 Cx
100Unidades
Envelope branco 90gr 176 x
250
Envelope de papelaria,
Kraft ouro, produzido em
papel de primeirs
qualidade, com gramatura de
80g/ metro quadrados, tipo
saco com aba, sem nenhum
tipo de impressão em seu
corpo. 31mm/41mm largura
Envelope de Plástico, 4
furos para pasta catálogo.
embalagem com 100
unidades., Com 0,10 mm de
espessura

100,00
Mililitros

200,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

25,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

750,0000

Unidade

100,0000

Unidade

150,0000

Unidade

120,0000

Unidade

100,0000

Unidade

30,0000

Metro

500,0000

Caixa 100,00
Unidades
Caixa 250,00
Unidades

80,0000
60,0000

Caixa 250,00
Unidades

30,0000

Pacote
100,00
Unidades

30,0000
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Envelope Kraft natural puro
80gr 200x280
Envelope Kraft natural puro
80gr 240x340
Envelope Kraft natural puro
80gr 310x410
Envelope pardo grande,
medida: 24/34cm
Envelope Plástico Ofício
24x33cm 0,20mm de Espessura
com 4 Furos Pct/100
Envelope saco Kraft
185x248mm 80g - caixa com
250 unidades
Espiral encadernação 07mm
Plástico preto capacidade
25 Fls
Espiral encadernação 12mm
PLástico Preto capacidade
70 Fls Pacote 50 Unida
Espiral encadernação 14mm
Plástico preto capacidade
85 Fls
Espiral encadernação 17mm
Plástico preto capacidade
100 Folhas
Espiral encadernação 20mm
Plástico Transparente
capacidade 120 Folhas
Espiral encadernação
23mm,plástico preto
cap.140fls.
Espiral encadernação 25mm
Plástico preto capacidade
160 Folhas
Espiral encadernação 29mm
Plástico preto capacidade
200 Folhas.
Espiral encadernação 33mm
Plástico preto capacidade
250 Folhas.
Espiral encadernação 40mm
Plástico preto capacidade
350 Folhas.
Espiral encadernação 45mm
Plástico preto capacidade
400 Folhas
Espiral encadernação 50mm
Plástico preto capacidade
450 Folhas
Espiral encadernação 9mm
PLástico Preto Cap 50 Fls
Espiral para porta recados.
Estilete com lâmina 18mm de
metal.
Estilete com lâmina 9mm de
metal. Material do corpo:
Aço

Caixa 250,00
Unidades
Caixa 250,00
Unidades
Caixa 250,00
Unidades
Caixa 250,00
Unidades

30,0000
30,0000
30,0000
30,0000

Unidade

100,0000

Unidade

30,0000

Pacote
100,00
Unidades
Pacote
100,00
Unidades
Pacote
100,00
Unidades
Pacote
100,00
Unidades

30,0000
30,0000
50,0000
30,0000

Caixa 80,00
Unidades

30,0000

Pacote 60,00
Unidades

30,0000

Pacote 48,00
Unidades

30,0000

Pacote 36,00
Unidades

30,0000

Pacote 27,00
Unidades

30,0000

Pacote 18,00
Unidades

30,0000

Pacote 15,00
Unidades

30,0000

Pacote 12,00
Unidades

30,0000

Pacote 50,00
Unidades
Pacote 10,00
Unidades

50,0000
100,0000

Unidade

120,0000

Unidade

120,0000

Página: 33

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais
00005286
00005287
00026524
00026724
00026715
00026716
00026717
00007224

00007153

00007241

00002001

00007154
00005220
00005221

Etamine para ponto Cruz
Etamine para vagonite,
Etiqueta Auto Adesiva
medindo 210mmx297mm, Caixa
com 100 Folhas
Etiqueta auto-adesiva
12,7/44,45mm, Etiquetas
auto-adesivas 100 folhas
Etiqueta para Preco AR-4
24X12 MM C/250 Etiquetas
Etiqueta para Preco F-04
39X20MM 1000 Etiquetas
Etiqueta para Preco F-06
60X40MM 500 Etiquetas
Etiqueta Zebra., Etiqueta
50x30 Mm - Termica - Zebra
Extensão, A Extensão
elétrica 2x1,50mm 15m 10a
750v foi projetada com um
material de alta
resistência. Maior
praticidade com segurança
para você.- Extensão 15mCabo Pp Plano 2x1,50mm²Condutor: Cobre
Eletrolítico/Pvc- Potência
Máxima Em 127v: 2540wPotência Máxima Em 220v:
4400w- Tensão Máxima: 250vCorrente Máxima: 10aTomada E Plugue: Injetados
Em Pvc Com Terminais Em
Latão E Separador De NylonExtensão Elétrica
Certificada Conforme Nbr
13249- Plugue E Tomada
Certificados Conforme Abnt
Nbr Nm 60884-1 E Nbr 14136Dimensão: 28x9x5cm- Peso
Bruto: 1,100kg
Extrator de Grampo Garra,
Tipo garra; Ideal para
remover grampos 24/6 e
26/6.
Extrator de Grampos, tipo
espatula, fabricado em
chapa de aço fina fria,
comprimento de 15cm e
largura 2cm
Failete, Tecido failete.
Largura de 1,5 m.
Feltro Estampado
Feltro liso

Metro
Metro

250,0000
250,0000

Unidade

50,0000

Unidade

30,0000

Unidade

100,0000

Unidade

20,0000

Unidade

25,0000

rolos
1000,00
Unidades

10,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

30,0000

Metro

700,0000

Metro
Metro

100,0000
100,0000
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Festão Aramado Verde Natal
cerca de 170 a 180 Galhos
Características: Feita em
material igual os da árvore
de Natal; Prático e
charmoso; Possui arame,
podendo dar a forma
desejada; Cor: verde
Medidas: cerca de 170cm a
270cmx30 .
Festão Colorido 2 Metros
Natalino 5 Cores Metalizado
FESTÃO FINO 7 X 200CM
SORTIDO - DESCRIÇÃO: FESTÃO
COM APROXIMADAMENTE 200CM
METALIZADOS - ÓTIMO PARA
DECORAR ARVORE DE NATAL.
Festão Verde Escuro com
Neve 9cm x 2m - Unidade
Fio de nylon cristal 0,40
mm - rolo com 100 mt, 100%
POLIAMIDA, RESISTENCIA DE
8,4KG - CONTÉM ADITIVO
ANTI-UV, RESISTENTE AO NÓ E
A ABRASÃO, MAIOR
DURABILIDADEDescriçãoIndica
do Para Pesca Em Geral E
Profissionais Do Artesanato
E Costura.
Fio de sisal, Fio Sisal
F300 (Rolo com +-900/1 kg)
Fita adesiva colorida, Fita
Adesiva Colorida com 33
m.Variedade de Cores.Possui
a mesma qualidade de fitas
adesivas convencionais.
Fita Adesiva Colorido 12 mm
x 10 m, cores variadas.
Fita Adesiva crepe medindo:
48mmx50m. Composição: papel
crepado, adesivo a base de
borracha e resinas.
Fita Adesiva Dupla Face
18mmx50m
Fita adesiva gomada, Fita
adesiva para embalagemmateria- prima:
polipropileno; dimensões:
48mm/50m; tipo: gomada.
Fita Adesiva Para Rotulador
Eletrônico, Letras pretas
sobre fundo branco Tamanho 12mm - Cartucho com
8 metros de comprimento Dimensão: 0,020 X 0,085 X
0,140 - Compatível com os
Rotuladores Brother: PT65 PT70BM - PT70L - PT80 PT85
Fita Adesiva Transparente
12 mm x 40 m.

Unidade

30,0000

Unidade

100,0000

Unidade

30,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

400,0000

Unidade

600,0000

Unidade

300,0000

Unidade

100,0000

Unidade

200,0000

rolos 8,00
Metros

20,0000

Unidade

200,0000
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Fita Adesiva Transparente
12mm x 20m.
Fita adesiva transparente
25mm/50mts., Cortefácil,
desenrolamento suave.
Adesão instantanea.
dimensões:12mm/40mts
Fita banana 24mmx1,5m
Fita Corretiva 6mx5mm
Fita Crepe, Na cor branca,
medindo 19mm/50m, indicada
para mascaramento de
pinturas, identificaçao de
utensilios escolares entre
outras aplicações.
Fita de Cetim número 03,
cores sortidas,
15mm/10mts. Composição:
poliester
Fita de cetim.
..,
Fita de Cetim 100%
Poliester n º01 - 07 mm c/
100mts (simples) Contém: 1
unidade Composição: 100%
PoliésterFita de Cetim
Najar face simples, em
poliéster. Ideal para
bordados, decoração de
roupas, bolsas, artesanato
e outros
Fita Decorativa Para
Presente 16mm x 50m
Fita Decorativa Para
Presente 32mm x 50m
Fita decorativa TNT,
aramada, 35mm x 10mt ,
cores variadas.
Fita Dupla Face, Acrlíca,
cor branca, medindo 12mm de
largura/30m de comprimento,
indicada para mascaramento
de pinturas, identificação
de utensilios escolares
entre outras aplicações.
Fita Kraft 18mmx50m
Fita Kraft 48mmx50m
Fita metálica, Largura: 10
Milímetros ou Nº
2.Comprimento: 50
Metros.Composição: 100%
Poliéster Metalizado.
Fita Metaloide 20MMX50MTS
Fita Métrica, de 1,5m
Fita para cheque pronto
Fita para impressora epson
FX-890
Fita para impressora LQ1070
Fita para máquina de
calcular

Unidade

500,0000

Unidade

220,0000

Unidade
Unidade

30,0000
120,0000

Unidade

500,0000

Rolo 10,00
Metros

50,0000

Rolo 100,00
Metros

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

50,0000

Rolo 30,00
Metros

190,0000

Unidade
Unidade

250,0000
250,0000

Rolo 50,00
Metros

100,0000

Unidade
Unidade
Unidade

50,0000
30,0000
30,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Caixa 12,00
Unidades

15,0000
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Fita transparente, medindo
50mm/50mm, podendo ser
usado para trabalhos
escolares, fechamento de
envelopes, lacração de
pacotes leves entre outras,
uso gerais.
Folha de Algodão Orgânico
Japonês, São feitas de 100%
algodão para uma sensação
suave e confortável.Este
produto é feito por algodão
de fibra natural. Produto
Importado. Dimensão: 6X4 Cm
Folha de Isopor, 10 mm
1,00 x 1,20 m
Folha de Isopor, 15mm 1,00
x 1,20 m
Folha de Isopor, 5mm 1,00
x 1,20 m
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm.
Amarelo
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Azul
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Bege
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Branco
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Cinza
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Cores
variadas.
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm.
Laranja

Unidade

350,0000

unidades
693,00
Unidades

500,0000

Folha

100,0000

Folha

100,0000

Folha

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

500,0000

Unidade

100,0000

Página: 37

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais
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00026698

00026692

00026695

00026699

00026538
00026539
00026540
00026727
00026726
00026728
00026541

00026542

00026543

Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Marrom
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Preto
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Rosa
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm. Verde
Folha em E.V.A. lavável,
atóxico, totalmente
anatômico, para trabalhos
escolares, dimensões
mínimas 600x400x2mm.
Vermelho
Folha isopor 50x100cm,
espessura 20mm.
Folha isopor 50x100cm,
espessura 30mm.
Folha isopor 50x100cm,
espessura 50mm.
Forma Ovo Liso 500g Acetato
com Silicone
Forma pvc para ovo de
pascoa 150g
Forma Silicone Para Ovo
Liso de 150g
Formulário Continuo 80
colunas 1 via, cor branco,
63 g/m2, micros serrilhado.
Cx 3 000 folhas
Formulário Continuo sem
impressão, microsserilhado,
80 colunas 3 vias, cor
branco, caixa com 1000
jogos, 56 g/m2, medindo:
240mm X280mm.
Formulário para folha de
pagamento, LAB 02 c/
bloqueio, caixa com 3000
jogos (padrão do
fabricante), picotado, 02
vias, formato 235mm x
140mm. (1141-0)

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

75,0000

Unidade

75,0000

Unidade

75,0000

Unidade

150,0000

Unidade

100,0000

Unidade

150,0000

Unidade

20,0000

Unidade

5,0000

Unidade

10,0000
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Frisador de E.V.A, Kit
frisador eva 36 frisadores
em aluminio
fundidoAcompanha apostila
impressa e 15 cabos Peças
inclusas no kit:1 frisador
açucena1 frisador baiana
m.1 frisador bico de
papagaio1 frisador brinco
de princesa1 frisador botão
media1 frisador botão
mirim1 frisador borboleta
p.1 frisador borboleta g.1
frisador cajado1 frisador
estrela show g. 1 frisador
folha universal1 frisador
porta doce1 frisador
pêssego1 frisador girassol
p.1 frisador gerbera1
frisador hortênsia1
frisador hibisco1 frisador
lagrima de cristo1 frisador
lirio chines1 frisador
margarida p.1 frisador
miolo da orquídea media1
frisador orquídea media1
frisador pavão1 frisador
portuguesa p.1 frisador
rosa mirim1 frisador rosa
media1 frisador rosa
conjugada mirim1 frisador
chorão1 frisador sépala
media1 frisador sépala g.1
frisador lirio pipóca1
frisador magnólia1 frisador
rosa serenata1 frisador
bromélia sorvetinho1
frisador indiana1 frisador
laranjeira
Frisador Para Confecção de
Flores de E.V.A. Frisadores
em alumínio Fundido Com
Frisos de Alta Qualidade.
Kit De Frisadores E.V.A 09 Peças: (NOVAS, algumas
na embalagem de fábrica).
01 - Folha Bico de Papagaio
(Flores Natalinas); 01 Sépala M; 01 - Orquídea; 01
- Assucena; 01 - Magnólia;
01 - Amarílis; 01 - Rosa
Lisa; 01 - Botão de Rosa;
01 - Forminha para doces;
04 - Cabos

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000
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00002625
00005234
00025112

00002701
00003499
00026547
00005235
00002010

00007173

00026548

Furador de papel tamanho
grande 60 folhas,
Confeccionado em estrutura
metálica, revestido em
plástico, contendo régua de
marcaçao de diversos
formatos de papel e
superfícies em plástico
resistente
Furador de papel tamanho
médio, confeccionado com
estrutura metalica,
revestido em plastico.
Giz Colorido antialérgico
Giz de cera, caixa com 12
cores, fabricado com cera
de alta qualidade, formato
anatômico, não tóxico
Giz escolar branco,
cilindrico, acondicionado
em caixa de papelão.
Giz para alfaiate
Giz pastel composto de
pimento, cera, óleo e
papel. Caixa 25 unidades
Gizão de cera atôxico,cores
sortidas cx com 12 unidades
Gliter fino, fino 3g cada.
Embalagens em cores
váriadas.
Glitter dimensional relevo,
Dimensional Glitter Relevo
3D ColorA Tinta Dimensional
Relevo 3D é bastante
versátil, e pode ser
aplicada sobre diversos
materiais, inclusive sobre
tecidos. Resistente a
lavagens e não tóxica.
Apresentada em 4 versões:
Brilliant, Metallic,
Glitter e Acqua.Aplique
diretamente com o bico
aplicador sobre a
superfície a ser
trabalhada. Pode-se aplicar
formando traços, pontos e
grafismos.Pode ser aplicada
sobre qualquer tipo de
material poroso e aderente,
como tecidos de algodão,
madeira, cerâmica, gesso,
papel, papelão, isopor,
etc.
Glitter em PVC, pote com no
mínimo 3 gramas. Cores
variadas

Unidade

30,0000

Unidade

30,0000

Caixa 64,00
Unidades

150,0000

Unidade

100,0000

Caixa 64,00
Unidades

400,0000

Caixa 10,00
Unidades

30,0000

Unidade

50,0000

Caixa 12,00
Unidades

200,0000

Pacote 1,00
Unidade

120,0000

Frasco 35,00
Mililitros

300,0000

Unidade

50,0000

Página: 40

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais

00007174

00026549
00026731
00026730

00026552

00002019
00025471

00026553

00025476
00026554
00005237

00005238

Goma laca incolor, Goma
Laca IncolorIdeal para
impermeabilizar materiais
porosos e absorventes, como
papel, madeira, cerâmica e
gesso, antes da
pintura.Serve também como
proteção para pinturas com
baixa resistência à
abrasão. Solúvel em álcool.
Apresenta acabamento
Incolor
Gominha em látex n°18 tipo
argola pct com 100 Gramas
Grafite 0.5mm 2b Estojo Com
12 Minas / 12tb
Grafite 0.7mm 2b Estojo Com
12 Minas / 12tb
Grampeador grande metal,
profissional, 28 cm para
100 folhas de 75grs;
utiliza grampos 24/8 p/
20-50 fls./ 24/10 p/
40-70fls/ 23/8 p/ 20-50fls/
23/10 p/ 40-70fls/ 23/13 p/
70-100 fls. e 9/14 para
80-110 fls
Grampeador grande, Grampeia
aré 30 folhas, espaço de
150mm para as folhas,
dimensões 20,1/5/9,5cm.
Grampeador Metal 26/6 até
20 Folhas
Grampeador utiliza grampos
23/6, 26/6, 23/8, 24/8,
permite grampear até 40
folhas, dimensões:
comprimento 18cm, largura
4cm, altura 6,5cm, com
apoio anatômico
Emborrachado, corpo em aço
escovado, depósito com face
de segurança, base
emborrachada e botão ejetor
na parte traseira para
abrir o compartimento do
grampo.
Grampo 23/6 Galvanizado
para 30 folhas; Caixa com
1000 grampos
Grampo galvanizado 23/10,
cx 5000 unidades
Grampo para
grampeador,modelo
23/15,embalagem com 1000
unidades
Grampo para
grampeador,modelo
26/6,embalagem com 5000
grampos,cobreado

100,00
Mililitros

300,0000

Unidade

100,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

40,0000

Unidade

30,0000

Unidade

40,0000

Unidade

40,0000

Unidade

20,0000

Unidade

20,0000

Caixa
1000,00
Unidades

50,0000

Caixa
5000,00
Unidades

100,0000
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Grampo Plástico Estendido,
Grampo plástico injetado em
polietileno com capacidade
para armazenar 600 folhas
(ref. Sulfite 75g/m ).
Possui um comprimento total
de 30 cm. Peso0.15 kg
Dimensões300 x 9 x 112 mm
Gramatura 3g
Grampo Plástico, Grampo
plástico injetado em
polietileno com capacidade
para armazenar
aproximadamente 300 folhas
(ref. Sulfite 75g/m ).
Peso0.15 kg Dimensões195 x
7 x 58 mm Gramatura 1,4g
Espessura 2,7
Guardanapos para decopagem
Guirlanda Natalina,
Guirlanda Natalina Decorada
30cmComposição/MaterialPvc
40%; Metal 20%; Styrofoam
8%; Plastic 17%; Polyester
15%Estampa/CorVerde e
vermelhoConteúdo da
EmbalagemGuirlanda decorada
com 2 flores do Natal, 4
galhos de frutas e 2
pinhasDimensões aproximadas
do produto (cm) AxLxP30x30x4cmPeso líq.
aproximado do produto
(kg)100g
Imã em rolo com 1
metro.Medidas
Aproximada,Largura: 1
cm;Espessura: 2 mm.

Pacote 50,00
Unidades

100,0000

Pacote 50,00
Unidades

75,0000

Pacote 20,00
Unidades

150,0000

Unidade

20,0000

rolos 1,00
Metro

30,0000
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Inflador bomba de balões,
Inflador Compressor 4 Bicos
Bomba Balões Bexigas Bolas
Balão.otência 1400w Dupla
Turbina Electrolux Possui 4
bicos, já vai com o bico
apropriado para bexigas
canudo. infla até 4 balões
em menos de 2 segundos. Fio
de alta qualidade, assim
fazendo com que o seu
aparelho possa ficar ligado
por mais de 8 horas sem
pausa. Já vai com uma alça
para facilitar o seu
transporte. nterruptor
isolado para ligar e
desligar o mesmo. Produto
com excelente isolador
acústico, blindado o que
faz com que o mesmo seja
muito resistente e
silencioso. Seu motor é
isolado da estrutura,
fazendo assim ele o mais
resistente do mercado, por
esse motivo damos a
garantia de 1 ano.Altura:
19.00 cmLargura: 20.00
cmComprimento: 20.00
cmPeso: 4000 g
Jogo Da Memória Educativa
Numerais E Quantidades Em
MDF Com 40 Peças Confeccionado em M.D.F. 20
pares 40 peças de
Aproximadamente 5x5cm.
Embalagem: Caixa de madeira
medindo aproximadamente
12,5x12,5x5 cm cada.
Produto com certificação do
INMETRO.
Jogo da Memória Sílabas
Caixa em Madeira Recomendado para crianças a
partir de 4 anos de idade.
Contém 40 peças em MDF de
Aproximadamente 5x5cm com
sílabas que se complementam
e formam palavras. Medidas
da Embalagem Aproximada: 13
x 13 x 5cm.

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000
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00026555

00005349
00005347
00007225

00007228
00026732

00006329

00005289

00002002

00026556

00005290

00004873

00002067

Kit De Pintura Infantil Em
Tela C/ Mini Cavalete De
Mesa, O Kit de Pintura é
composto por:- 01 Mini
Cavalete - Medidas do
cavalete montado 24,7cm de
Altura x 13,6cm de Largura
x 18,5 cm de profundidade02 Telas Grampeadas atrás,
medidas 15X20- 01 Caixa com
06 Tintas Guache (06
cores)- 01 Pincel
Kit tinta para craquelar 37ml cada. Contém: 1
unidade de Verniz Base 1 e
1 unidade de Verniz
Craquelador 2 Tinta com
efeito craquelado
Lã fios e fibras,novelo
Lã para tricô e
crochê,novelo
Laços 7cm- Enfeite de
Natal, Enfeites Laço
Aveludado 7 Cm Para Árvores
De Natal 4 Peças.
Laços de enfeite de Natal.,
ENFEITE NATAL LAÇO VERMELHO
COM DOURADO 17X14CM .
Lantejoula Metalizada 6mm
2g. varias cores. 1
unidade
Lantejoulas escolares,
cores variadas,, peso
líquido 3,0 gramas. Caixa
com 12 frascos
Lápis 6B, corpo de madeira
sextavado, com grafite
inteiriço, sem emendas,
Lápis Borracha, Ideal para
apagar tintas de canetas
esferograficas caixa com 12
unidades
lapis de cor formato jumbo
produzido em madeira.
Dimensões: 17x225x182
milimetros, Caixa 24,00
Unidades
Lápis de cor Grande 24
unidades
Lápis de Cor, Caixa de
lápis de cor com 12 cores
sortidas, cores vivas e
intensas. Lápis com formato
sextavado/hexagonal.
Lápis grafite número 02,
Madeira macia que garante
excelente apontabilidade,
redondo, caixa 144
unidades.

Unidade

30,0000

Unidade

100,0000

rolos 100,00
Gramas
rolos 100,00
Gramas

50,0000
100,0000

Unidade

240,0000

Unidade

60,0000

Unidade

50,0000

Caixa 12,00
Unidades

100,0000

Unidade

200,0000

Caixa 12,00
Unidades

100,0000

Unidade

200,0000

Caixa 24,00
Unidades

500,0000

Caixa 12,00
Unidades

300,0000

Caixa 144,00
Unidades

100,0000
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00026558
00001129
00026559

00026561

00026562

00002307
00002086

00007272

00007273

00007274

00005291

00007275

Lapis grafite: diamentro
jumbo, n° 2, formato
triangula ergonomico, feito
em madeira
Lapiseira, 05
Lapiseira, 07
Lastex; Quantidade: 1 rolo
com 100 metros. Composição:
58% Látex, 42% Poliéster;
Diâmetro: 0,8mm.
Livro ata com folhas
numeradas, 100 folhas, capa
e contracapa em papelão:
700grs; revestido papel
90grs. Plastificado, folhas
internas em papel offset
56grs.
Livro ata com folhas
numeradas, 200 folhas, capa
e contracapa em papelão:
700grs; revestido papel
90grs. Plastificado, folhas
internas em papel offset
56grs
Livro Ata, 200 folhas. capa
dura, Dimensões 210/300
Livro de ata 100 folhas,
Capa dura, dimensões
210/300mm
Livro de Ata de Resultado
Final e Aproveitamento Com
Recuperação, Tamanho
Fechado (L x A): 23,5 cm x
32,5 cm200
páginasVerticalCapa Dura
revestida com PercaluxCor:
PretoMiolo: Offset 90 g/m2
Livro de Ata de Resultado
Final e Aproveitamento
Fundamental Nível I,
Tamanho Fechado (L x A):
32,5 cm x 23,5 cm200
páginasHorizontalCapa Dura
revestida com PercaluxCor:
AzulMiolo: Offset 90 g/m2
Livro de Contagem de Tempo,
Tamanho Fechado (L x A):
32,5 cm x 23,5 cm100
páginasHorizontalCapa Dura
revestida com PercaluxCor:
AzulMiolo: Offset 90 g/m2
Livro de matricula
Livro de Ponto Diário
Fundamental Nível I,
Tamanho Fechado (L x A):
23,5 cm x 32,5 cm200
páginasVerticalCapa Dura
revestida com PercaluxCor:
AzulMiolo: Offset 90 g/m2

Unidade

500,0000

Unidade
Unidade

100,0000
200,0000

Unidade

300,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

15,0000

Unidade

15,0000

Unidade

10,0000

Unidade

10,0000

Unidade

75,0000

Unidade

50,0000

Unidade

75,0000
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00026560

00007277

00005283
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00026563

00006331
00007183

00001996

00025111

00026650

Livro de Ponto Diário
Fundamental Nível II e
Médio, Tamanho Fechado (L x
A): 23,5 cm x 32,5 cm200
páginasVerticalCapa Dura
revestida com PercaluxCor:
AzulMiolo: Offset 90 g/m2
Livro de protocolo de
correspondência, com 104
folhas internas em papel
off-set 63 grs., capa e
contra capa em papelão 700
grs.
Livro de Registro de
Matrícula, Tamanho Fechado
(L x A): 23,5 cm x 32,5
cm200 páginasVerticalCapa
Dura revestida com
PercaluxCor: AzulMiolo:
Offset 90 g/m2
Livro de registro
especifico para assinatura
de ponto
Livro de termo de visita
Manta de strass, Tamanho da
placa: 45cm x 1,20cm.
Base: Silicone
(termocolante); ;Medida da
Pedrinha: 2 mm; Cristal
Original
Marcador de Quadro Branco,
Com 4 Unidades, Tinta
versatil: Pode ser usada em
quadro branco ou em vidro.
Massa para Biscuit, Massa
para Biscuit 1kg
Massa para Modelar, Massa
para modelar amido, com 12
cores, super macia nao
gruda nas mãos e não
esfarela.,180 gramas
Massinha de modelar, caixa
com 15 cores, a base de
amido, não tóxica, super
macia.,220 gramas
Matemática 2 - apostila.
Descrição do produto.
Trabalho proposto pela
apostila dosa números 1Contagem de 0 a 10, 2Quantidade x numeral

Unidade

75,0000

Unidade

100,0000

Unidade

75,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

100,0000

Caixa 4,00
Unidades

10,0000

Pacote 1,00
Quilograma

300,0000

Caixa 12,00
Unidades

500,0000

Unidade

100,0000

Unidade

2,0000
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00026644
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00007184

00007186

00007185

Material Autismo - Alfabeto
- Letra Bastão AlfabetizaçãoContéudo: 1
Apostila impressa em alta
qualidade e plastificado em
polaseal A4 52 peças móveis
fixadas com velcro adesivo.
Todo material é
plastificado! As figuras
são recortadas à laser
Excelente material para
fase de Alfabetização!
Material Autismo Aprendendo as Cores Primárias e Secundárias AlfabetizaçãoConteúdo: 1
Apostila laminada em
polaseal A4 contendo 9
páginas e 30 peças móveis
fixadas com velcro adesivo
para pareamento de cores
primárias e secundárias. As
peças são recortadas a
laser com bordas
arredondadas
Material Autismo - Os 5
Sentidos - Ciências AlfabetizaçãoCONTEÚDO: 9
páginas plastificadas em
polaseal A4 54 peças móveis
fixadas com velcro adesivo.
TODAS as peças podem ser
removidas!
Meia pérola, Produto:
Pacote meia pérola, 12mm.
Dimensões Aproximadas do
pacote: 12 cm de
comprimento, 10cm de
largura e 3cm de altura.
100g de peso. Conteúdo:
cada pacote contém
aproximadamente 100g.
Dicas: Ideal para decorar
suas lembrancinhas, roupas,
entre outros
Miçanga de madeira, Miçanga
de madeira para artesanato.
Pacote com 500
gramas,Miçanga bolinha 8mm
Miçanga, Material de vidro
resistente, ideal para
bordar. Cores
diversas,Miçanga bolinha
Vidro/Cristal 8mm

00005297

Olhos Móveis Medios,Olho de
12mm

00005298

Olhos Móveis pequenos,Olho
de 07mm

Unidade

2,0000

Unidade

2,0000

Unidade

2,0000

Pacote
100,00
Gramas

100,0000

Pacote
500,00
Gramas

50,0000

Caixa 500,00
Gramas

50,0000

Pacote
100,00
Unidades
Pacote
100,00
Unidades

20,0000
20,0000
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00007188

00026646

00007190

00007191

00007189
00005299

00007193

00005018
00005017
00002639
00026748
00001982

Olhos Móveis- Grandes,Olho
de 24mm
Paetê, Lantejoula lisa
Paetê indicadas para
artesanato, escolas e
festas. Podem ser fixadas
com cola lantejoula e
resistir a lavagens, para
efeitos decorativos.
Composição: Poliéster
Metalizado. Peso: 100g
Tamanho: 08 milímetros
Painel - Partes do Corpo
Humano - Material
PedagógicoConteúdo: 1
painel plastificado em
polaseal tamanho A4 10
peças móveis fixadas com
velcro adesivo
Palha da costa, Produto
utilizado para decoração de
arranjos, ambiente, convite
de casamentos entre outros.
Desidratada alvejada, tem
um tom mais branco do que a
natural.
Palha de madeira, Palha de
madeira 1kg, utilizado para
forrar cestas, baús, caixas
de pascoa, natal.
Palito de churrasco, Palito
de madeira com 24,5cm de
altura e 3mm de espessura
Palito picolé
Pano de Juta, Trama Aberta
- Pode ser usado para:Artesanatos e Decoração em
Geral
Papel A4, embagem
500folhas, caixa 10 und.,
Cor Amarelo
Papel A4, embagem
500folhas, caixa 10 und.,
Cor verde
Papel A4, embagem
500folhas, caixa 10 unidade
Papel Adesivo Tipo Contact
Transparente 45Cm X 25Mt
Papel almaço quadriculado,
Papel quadriculado, número
5, pacote com 200 folhas

Pacote
100,00
Unidades

20,0000

Pacote
100,00
Gramas

100,0000

Unidade

2,0000

Pacote
200,00
Gramas

100,0000

Lata 3,00
Quilogramas

100,0000

Pacote
100,00
Unidades
Pacote
100,00
Unidades

100,0000
100,0000

Metro

100,0000

Caixa 10,00
Unidades

50,0000

Caixa 10,00
Unidades

50,0000

Caixa 10,00
Unidades

250,0000

Unidade

75,0000

Pacote
200,00
Folhas

5,0000
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00026571
00026570
00002702

00007244

00007243

00005302
00026733
00026734
00026572
00026747
00026749
00005301
00003947

00026595
00005267
00026596
00026597

Papel camurça 40x60 Pacote
com 25 UN Cores Variadas,
Papel com duas faces, uma
branca e outra colorida,
possui textura ligeiramente
aveludada. Ideal para o
desenvolvimento de
trabalhos criativos com as
crianças e artesantos em
geral. Especificações Papel
camurça Cores Variadas40 x
60 Embalagem 25 unidades
Papel Carbono Preto A4
21x29,7cm 100 Folhas.
Papel carbono, cor azul,
formato A4, bloco com 100
folhas
Papel cartão duplex,
fosco,40cm/70cm cores
variadas
Papel CARTOLINA 50 X 66
PCT C/100F 180G, Cartolina
escolar-Formato
50x66cm-Pacote com
100fls-Gramatura:
180g/m2Cores Variadas
Papel CARTOLINA ESCOLAR 50
X 66CM 150G/M² PACOTE COM
100 Unidades Cores Va,
riadas
Papel Casca de ovo,Folha
A4,branco 50 Folhas,Papel
180g
Papel Celofane Colorido
85cm x 100cm
Papel Celofane Transparente
85cm x 100cm
Papel Celofane, 80x80cm
Cores variadas
Papel Color Set 110g 480mmx
660mm, cores variadas
Papel Contact Película
Colorida 45cm x 10mts
Papel Crepom Laminado,cores
variadas
Papel Crepom, medindo
48cm/2metros, cores
sortidas
Papel hectográfico
(Stêncil), caixa com 100
unidades, para duplicador a
álcool.
Papel kraft natural 80g
60cm x165m
Papel Kraft puro 66x96cm,
pct 250 folhas.,Folha 80g
Papel laminado nas cores
prata, dourada e vermelha.
Tamanho mínimo 48x60cm. Pct
20 folhas

Pacote 25,00
Unidades

100,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Pacote 20,00
Unidades

20,0000

Pacote
100,00
Unidades

50,0000

Pacote
100,00
Unidades

50,0000

Pacote 50,00
Unidades

20,0000

Unidade

300,0000

Unidade

200,0000

Unidade

60,0000

Unidade

800,0000

Unidade

100,0000

Unidade

250,0000

Pacote 10,00
Folhas

50,0000

Unidade

100,0000

Pacote 1,00
Rolo

50,0000

Unidade

20,0000

Unidade

50,0000
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Papel Laminado, medindo
48cm/60cm, pct 20 folhas
Papel manilha branco rolo
tamanho 60cm x 100 metros
Papel Mata Borrão Gramatura
250g 20 x 20 cm (PCT 100
unidades)
Papel ofício A4 amarelo,
dimensões 210 x297 mm, 75g,
pct com 500 fls.
Papel oficio2, caixa com 10
pacotes com 500 folhas
Papel para Desenho, branco,
A3 (297 x 420 mm), 140g/m².
(tipo canson) pct 20
unidades
Papel Presente Bobina
Couche estampada 60cm
largura x 100m
Papel quadriculado, bloco
quadriculado com 50
páginas. Tamanho: Ofício
215 x 315 mm. Bloco com 50
folhas
Papel reciclado, eco
produzido com fibras
renováveis e recicladas.
formato: 210mm x 297mm, 75
g/m², pacote com 500 folhas
produto certificado INMETRO
e Cerflor.
Papel Seda, medidas50/70cores diversas. embalagem
de 100 folhas
Papel semi-kraft 66x96cm,
folha.,Pacote com 250
folhas 80g
Papel sulfite A4, alcalino,
210mm x 297mm, 75 g/m2,
pacote com 500 folhas
Papel sulfite A4, alcalino,
210mmx297mm, 90g/m2, pacote
com 500 folhas
Papel Sulfite, Papel
sulfite colorido: cores
diversas. gramatura:
75g/metro quadrado
A4(210/297mm)
Papel vegetal 90/95g A4
(210x297mm). Pct 100 Folhas
Papel Vergê, Pacote
contendo 50 folhas em
várias cores,formato A4
(210 x 297),Gramatura 180g.

Unidade

50,0000

Unidade

75,0000

Unidade

25,0000

Pacote
500,00
Folhas
Caixa 10,00
Unidades

15,0000
15,0000

Unidade

450,0000

Unidade

30,0000

Unidade

500,0000

Unidade

500,0000

Pacote
100,00
Folhas

20,0000

Unidade

80,0000

Unidade

100,0000

Unidade

50,0000

Pacote
100,00
Folhas

40,0000

Unidade

50,0000

Pacote 50,00
Folhas

30,0000
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00026752

00026612

Pareamento de números jogo
Pedagógico material
Pedagógico plastificado com
velcro materiais adaptados.
O pareamento além de ser um
jogo divertido, auxilia no
desenvolvimento da
percepção visual, atenção
sustentada, reconhecimento
dos números e
raciocíniológico. Vamos
parear os números?
Passamanaria, Peça com 10
metros Largura:
16mmComposição: 70% Viscose
30% Algodão
Pasta Alvará, Protetor Para
Alvara 16,3 Cm X 21,8 Cm
Dac| 5Unidades
Pasta AZ, lombo largo, 28 x
8 x 34,5 cm ferragem
niquelada, prendedor
plástico, forração em papel
monolúcido, lombada e
plastificada com porta
etiqueta.
Pasta cartão duplo, cores
variadas, com grampo
reforçado. Pasta dobrada em
Cartão Duplo 480g; lombo
regulável. Grampo plástico
grande.
Pasta Catalago 243 mm x 333
mm, embalagem: 4 colchetes
com visor, 50 plasticos
Pasta catálogo com 100
envelopes A4 jumbo preta
Pasta Classificadora, Ideal
para classificar documentos
Produzida em cartolina
480g/m Com lombo regulável
Acompanha grampo plástico
estentido Capacidade Para
até 500 folhas sulfite
75g/m Embalagem com 10
unidades,Pasta Lisa
Pasta com aba e elástico em
cartão duplex (250 a 270
g/m2), formato 353x240mm,
plastificado com plástico
transparente.
Pasta com Grampo Mola
Ofício 356x242x18mm
Transparente
Pasta de papelão com
elástico, cores variadas
Pasta com abas e elástico
em cartão duplex Pintado e
plastificado com plástico
transparente Reforaçada com
ilhós

Unidade

2,0000

Peça 10,00
Metros

150,0000

Caixa 5,00
Unidades

500,0000

Unidade

50,0000

Unidade

500,0000

Unidade

500,0000

Unidade

120,0000

Caixa 10,00
Unidades

160,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000
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00007053
00007055

00007056

00006337

00006338

00002014

Percalux previamente
cortado 50 cm x 130 cm
Percevejo latonado,
percevejos com embalagens
de 100 unidades,cabeça 12mm
Perfurador 2 furos, grande,
com capacidade para 45
folhas 75grs
Perfurador 2 furos, médio
com capacidade para 20
folhas 75grs
Perfurador Metal 2 Furos
Para Até 70 Fls 75grs
Pérola com furo passante,
Pérola ABS 6mm, com furo
Pilha alcalina T grande,
alcalina T grande
Pilha alcalina T médio,
alcalinaT medio
Pilha alcalina T pequeno,
alcalina T pequeno
Pilha Comum Grande, PILHA
ALCALINA TAMANHO GRANDE
D1,5 V CARTELA COM 2
UNIDADES
Pilha Palito AAA, PILHA
ALCALINA PALITO AAA
1,5VCARTELA COM 02 UNIDADES
Pilha Pequena AA, PILHA
ALCALINA PEQUENA AA 1,5V
CARTELA COM 02 UNIDADES.
Pilha/Bateria 3V Cr2032
PM/5B, Bateria Cr 2032
Lithium 3v 100%
OriginalCartela 5
Pincel artístico, para
pintura de tecido,, ,
artesanato, cerâmica, óleo
e acrílica,número 08, em
cerda branca, cabo longoem
madeira, virola de
alumínio, formatochato.
Marca do fabricante gravada
nocorpo do produto.
Pincel artístico, para
pintura de tecido.,
cerâmica, óleo e
acrílica,número 14, em
cerda branca, cabo longoem
madeira, virola de
alumínio, formatochato.
Marca do fabricante gravada
nocorpo do produto.
Pincel Atômico, Pincel
atômico 1100p, escrita
grossa, recarregavél.Tinta
a base de álcool em várias
cores.

Unidade

125,0000

Pacote
100,00
Unidades

20,0000

Unidade

40,0000

Unidade

40,0000

Unidade

30,0000

Caixa 500,00
Unidades

300,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

400,0000

Pacote 2,00
Unidades

30,0000

Caixa 2,00
Unidades

180,0000

Pacote 2,00
Unidades

200,0000

Pacote 5,00
Unidades

30,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000
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Pincel atômico, plástico,
na cor vermelha, com ponta
facetada
Pincel chato número 04,
cabo longo, cores variadas,
com cerdas brancas, ideal
para cantos, cobertura e
aréas, contornos e
preenchimento.
Pincel chato número 2, Cabo
longo, cores variadas, com
cerdas brancas, ideal para
cantos, cobertura e aréas,
contornos e preenchimento.
Indicação para óleo,
acrílica e tecido.
Pincel chato número 6, Cabo
longo, cores variadas, com
cerdas brancas, ideal para
cantos, cobertura e aréa,
contornos e preenchimento.
Indicação para óleo,
acrílica e tecido.
Pincel chato número 8, Cabo
longo, cores variadas com
cerdas brancas, ideal para
cantos, cobertura e aras,
contornos e preenchimento.
Indicação para óleo,
acrílica e tecido.
Pincel marcador com tinta
permanente à base de
álcool, nas cores: azul,
verde, preto e vermelho,
recarregável, com selo do
Inmetro. Deve conter no
corpo da caneta as
instruções para recarga do
produto.
Pincel para pintura n°0
Pincel para pintura n°02
Pincel para pintura n°1
Pincel para quadro branco,
recarregável com refil e
pontas substituíveis, nas
cores: azul, preto e
vermelho.
Pincel pelo de Marta nº0
Pincel pelo de Marta nº01
Pincel redondo número 04,
Cabo: curto, cor amarelo,
ideal para contornos,
filetes, manchas.
Indicação: tinta a base de
água.
Pincel redondo número 2,
Cabo: curto, cor amarelo,
ideal para contornos,
filetes, manchas.
Indicação: tinta a base de
água.

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

150,0000

Unidade
Unidade
Unidade

100,0000
100,0000
150,0000

Unidade

150,0000

Unidade
Unidade

100,0000
100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000
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00002160
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00026626

00006339

00026628

00001989

00002028

Pincel redondo número: 06,
Cabo: curto, cor amarelo,
ideal para contornos,
filetes, manchas.
Indicação: tinta a base de
água.
Pisca pisca, Piscas para
deixar sua noite de festa
muito mais feliz! Pisca
pisca com a luz branca dará
um toque mágico e iluminado
ao seu natal. Perfeita para
pequenos espaços sempre bem
iluminados, no clima do
natal.
Dimensões
aproximadas do produto:
Aproximadamente 180 Cm.
Dimensões aproximadas da
embalagem (Cm):
aproximadamente. 10 X 20 X
13 Peso da embalagem 550 G.
Pisca- pisca de LED, Pisca
Pisca De Led Natal B.q 220v
10metros100l 4funcoes .
Cores Sortidas.
Pistola Cola Quente bivolt,
potencia 15watts; refil
fino.
Pistola de cola quente,
Pistola de adesivo hot melt
20w. Uso para colagem de
papel, papelao, madeira
cortiça, isopor,
artesanato. bivolt
Pistola é bivolt e possui
40w de potência com cabo de
energia de 80 cm e botão
liga/desliga. Pistola de
cola quente azul grande 40w
bivolt.
Plástico auto adesivo, tipo
contact, transparente, rolo
com 45cm x 25 mts.,80
micras
Pompom metalizado, cores
sortidas,Aproximadamente:
30cm
Porta clips magnético,
comprimentos aproximados
(largura x profundidade x
altura) 5,0 x 5,0 x 7,5cm.
Porta Fita Adesiva,
Fabricado em plástico,
dúravel, menos propenso á
quedas, lâminas de aço
inox.
Porta lápis/clips, Ideal
para deixar a mesa
organizada, organiza lápis,
canetas e lembretes.

Unidade

100,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

15,0000

Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

10,0000

Unidade

100,0000
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00002020

00001995

Prancheta Ofício, Prancheta
injetada em poliestireno no
formato ofício. Possui
réguas em sua base e
lateral esquerda, prendedor
de papel em poliestireno
injetado que não enferruja
e nem marca o papel.
Produto esterilizável.
Recomendado para o dia a
dia hospitalar. Peso0.258
kg Dimensões340 x 240 x 40
mm Espessura 3
Primer para metais, pet e
vidro
Purpurina Ouro 50gr
Purpurina prata - pote
100gr
Quadro Branco Não Magnético
Alumínio 120x250cm Ideal
para uso em Escritórios,
Recreação infantil,
Residências,
Bares,Restaurantes,
Estúdios, etc.Quadro
Branco, para escrita com
marcador especial para
quadrobranco. Apagável a
seco com flanela macia ou
apagador com base emfeltro,
fabricado com matéria prima
adequada a proporcionar
umquadro econômico.
Indicado para uso de baixo
tráfego.
Quadro de Aviso em Cortiça
com Moldura em Alumínio 120
x 90 cm
Quadro de Rotina Visual em
PVC (Autismo) - com 20
cards 5x5cm no PVC inclusos
(01 kit com 20 un de
imagens em pvc tamanho
5x5cm) - 1 quadro de rotina
50x10 cm
Registrador a/z c/visor
ofício LL pokf preto Spiral
Régua de poliestireno 50
cm, cristal transparente,
escala milimétrica e com
3mm espessura, embalada em
blister individual.
Régua madeira, Com escala
de 0 a 30cm e no verso
escala de polegadas em
madeirs 1m
Régua transparente, Régua
em polimento 30cm,
acabamento em alta
qualidade.

Unidade

100,00
Mililitros
Unidade

200,0000

80,0000
60,0000

Unidade

60,0000

Unidade

10,0000

Unidade

35,0000

Unidade

2,0000

Pacote 1,00
Unidade

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

75,0000

Unidade

250,0000
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00005329

Relógio de parede, relógio
de parede com dimensões de
23/22/4cm.
Renda de Nylon, Rolo com 5
Metros - Largura 70 Mm - 5
metros da mesma cor.
Decoração, Acabamento,
confecções e artesanato.
Renda Guipir, Peça com 13,7
metros Largura: 5cm. Cores
variadas
Rolo Cordão Encerado 1mm.
Medidas Aproximadas: 1mm x
150 mt,Cores Variadas
Saco plástico oficio PP A4
4 furos 0,05mm A405-50 PCT
50 unidades
Saco plástico PP ofício s/
furos 0,05mm PCT 50
Unidades
Saco Plástico Transparente
40x60 Esp. 0,06 Polietileno
1kg
Serpentina de Papel
Colorido pacote com 20
rolos. Cada rolo tem
aproximadamente 1 cm x 10
metros
Sianinha, Largura: 5 mm
Composição: 100% Viscose
Peça com 10 Metros.
Suporte aplicador de fita
adesiva Outras
características Largura
mínima do rolo suportado Largura máxima do rolo
suportado: 38 mm - 50 mm
Tecido Cetim Seda unidade
no tamanho 1,50 largura x
1,00 Metro
Tecido
Chitão,metro,Aproximadament
e 1,50 de largura
Tecido morim, 100% algodão
Tecido para pintura unidade
no tamanho 0,50x0,70
(estilotex)
Tela Mágica + Medidor +
Presilha Balões Painel
Festa (unidade com 32
TELAS)
Termocolante,Comprimento:
0,48cm x 5,00m

Unidade

35,0000

Rolo 5,00
Metros

100,0000

Peça 13,70
Metros

75,0000

Unidade

150,0000

Unidade

350,0000

Unidade

300,0000

Unidade

200,0000

Unidade

250,0000

Rolo 100,00
Metros

100,0000

Unidade

20,0000

Unidade

50,0000

Metro

150,0000

Metro

250,0000

Unidade

500,0000

Unidade

120,0000

Unidade

50,0000
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Termolina leitosa,
Termolina LeitosaPara
proteger costuras e
bordados, evitando o
desfiamento em trabalhos de
recorte. Pronta para o uso.
Apresenta acabamento
incolor após a
secagem.Aplicar com pincel
sobre a pintura já seca.
Para reforçar seu efeito,
aplicar duas demãos pelo
avesso e duas pelo direito,
intercalando a secagem.Não
resiste a sucessivas
lavagens. Recomenda-se uma
nova aplicação sempre que o
tecido voltar a ser
maleável.
Tesoura 14cm Especificações
- Material: Resina
termoplástica, aço
Inoxidável - Uso geral
Ponta Reta Medida da
tesoura: 14x6cm.
Tesoura 28cm inox para
costura 8" - Informações do
produto -Lâmina de aço inox
com corte suave e preciso.
-Cabo de polipropileno
ergonômico e confortável.
-Segurança e facilidade no
manuseio. -Pode ir à
máquina de lavar louças
facilitando seu dia a dia.
-Antes da primeira
utilização, lave bem a peça
e seque-a. -Produto
cortante e perfurante tenha
cuidado ao manusear e
mantenha fora do alcance
das crianças. -Para uma
maior durabilidade dos
produtos, recomenda-se
secar bem antes de guardar,
mesmo após lavagem em
máquina -Altura: 28.00 cm
Largura: 10.00 cm
Comprimento: 1.50 cm
Tesoura escolar sem ponta
Especificações: Apropriada
para uso escolar ou de
bolso - Tesoura de aço
inoxidável - Com cabo de
polipropileno sortido Ponta
arredondada - Cores
sortidas - Medida: Cerca de
11 cm.

Ampola
100,00
Miligramas

300,0000

Unidade

50,0000

Unidade

50,0000

Unidade

350,0000

Página: 57

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais

00026766

00026635

00026640

00007207

00007052

00005334

00026641

00004916
00005335

Tesoura Forjada para
Alfaiate Niquelada Medidas
Aproximadas: Comprimento:
30 cm Largura: 10 cm
Altura: 2,5 cm
Tesoura para picotar zig
zag, 23 cm, alça em
plástico, lâmina em aço
inoxidável
Tesoura uso geral 21cm
Especificações - Material:
Resina termoplástica, aço
Inoxidável - Uso geral
Ponta Reta Medida da
tesoura: 21x6cm Área de
Corte: 7.5cm Contém: 1 peça
Tiara, Modelo:
sortidosVendido
unitárioMedidas:Altura do
arco:12,5cmEspessura do
arco:0,8cmAltura da
antena:12,5cm
Tinta de tela, Tinta Óleo
37 ml - Pintura Tela Artes.
Formulada com uma mistura
de óleos e pigmentos
selecionados, possui
excelente cobertura,
consistência uniforme e
alta solidez à luz.
Produzidas com pigmentos
transparentes,
semitransparentes e
pigmentos de cádmio
Tinta Esmalte Vitral ou
similar,Embalagem 37ml
Tinta guache escolar 250
ml, solúvel em água.
Composição: pigmentos,
água, espessante, carga e
conservantes tipo benzo.
Produto certificado pelo
INMETRO. Cores variadas
Tinta guache, 15 ML, cores
sortidas
Tinta para almofada carimbo
s/Oleo 40 ml,diversas cores
caixa com 03 unida

Unidade

50,0000

Unidade

30,0000

Unidade

50,0000

Caixa 40,00
Unidades

100,0000

Caixa 6,00
Unidades

300,0000

Unidade

200,0000

Unidade

100,0000

Caixa 6,00
Unidades

300,0000

Caixa 3,00
Unidades

100,0000
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Tinta para tecido Acripuff,
USO ESPECÍFICO:- Tinta para
expansão a calor.- Para
obter acabamento em relevo
emborrachado.- Para tecido
de algodão.- Não utilizar
em tecidos sintéticos ou
engomados.MODO DE USAR:Aplique diretamente com o
bico aplicador ou com
pincel em tecidos de
algodão sem goma (não
sintéticos).- Lavar o
tecido antes da pintura,
para retirar os resíduos de
goma.- Após a secagem de 24
horas, a tinta Acripuff
deve ser expandida com
secador de cabelos de alta
potência ou passada a ferro
na temperatura indicada
para tecido pelo avesso.- A
base incolor deve ser
misturada a qualquer cor da
Tinta para Tecido na
proporção de 3 partes de
baser para 1 de tinta e
aplicada com pincel, de 2 a
4 camadas.CARACTERÍSTICAS:Apresentada em 30 cores e a
Base Incolor.- Pronta para
uso.OUTROS USOS:- Papel,
papelão, madeira, cerâmica
ou gesso. Quando aplicada
nessas superfícies, a tinta
Acripuff deve ser expandida
com secador de cabelos ou
soprador térmico
Tinta para tecido, cores
sortidas, vibrantes., cores
sortidas
Tinta spray tubo médio, 240
gramas, 350ml, com 06
unidades, cores prata e
ouro
Tinta Verniz Vitral ou
similar,Embalagem 37ml
Tintas Artísticas, pintura
a dedo cx com 6 cores, não
tóxicas
Tnt Liso 40g Diversas Cores
Rolo Com 1,40cm x 50 Metros
Tricoline com bolinhas,
50cm de comprimento X 1,50m
de larguraTricoline 100%
Algodão
Tricoline estampada bolinha
branca fundo vermelho,
Tricoline estampada 100%
AlgodãoLargura:
1,5mComprimento: 0,5m

Frasco 35,00
Mililitros

150,0000

Caixa 12,00
Unidades

100,0000

Unidade

100,0000

Unidade

50,0000

Caixa 6,00
Unidades

100,0000

Unidade

150,0000

Metro

100,0000

Metro

100,0000
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Tricoline estampada fundo
azul marinho bolinha
branca, Tricoline estampada
100% AlgodãoLargura:
1,5mComprimento: 0,5m
Tricoline floral,
Composição: 100 %
algodão.Largura: 1,50 metro
Umedecedor de dedos 12
gramas
Varetas PARA 20 Bexigas
Balão Imita Gás Hélio 2
Bases BASE PARA BALÕES
SIMULADOR DE GÁS HÉLIO
Medidas: Base:
23x23cmAltura: 1,75 à 1,90m
aproximadamente Base feita
em MDF de 25mm
Verniz fosco,
Aplicação=SprayCor=Preto
Fosco400 ml
Verniz Líquido,Embalagem
500ml
Verniz Spray,Embalagem
350ml
Visor para pasta suspensa
plástico c/ etiqueta branca
Embalagem com 50 visores
com etiqueta

Metro

100,0000

Metro

100,0000

Unidade

150,0000

Jogo 2,00
Unidades

10,0000

Frasco
400,00
Mililitros

100,0000

Unidade

30,0000

Unidade

30,0000

Pacote 50,00
Unidades

100,0000

1 - Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de
artigos de escritórios, artesanatos, papelarias e correlatos para atender
aos diversos órgãos desta municipalidade com entrega parcelada.
TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão N° /2022
Processo N° /2022.
1 - Objeto: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisições de
artigos de escritórios, artesanatos, papelarias e correlatos para atender
aos diversos órgãos desta municipalidade com entrega parcelada.
1-1 Justificativa: A aquisição será destinada para as secretarias deste
município.
2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA
2.1 - O prazo de vigência da ATA será de doze meses após a sua homologação.
3. DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DO PRODUTO
3.1 - O produto deverá ser entregue nos locais indicados e horários
devidamente agendados com as secretarias, podendo ser os dias e horários
alterados para atendimento á Administração.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO
4.1 - Prestar todos os esclarecimentos necessários bem como a indicação do
local, horário, responsável pelo recebimento.
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
5.1 - Entregar o produto nos termos do edital, bem como no local e horário
indicado, sob pena de incidências nas sanções deste Edital e demais anexos.
5.2- Acatar todas as orientações da Prefeitura Municipal, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
5.3 - Responsabilizar-se pelo transporte e entrega do produto dentra das
normas estabelecidas.
5.4 - Manter, durante toda a execução do contrato/Ata, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no procedimento licitatório.
6. DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão da
nota fiscal e entrega do produto dentro das exigências estabelecidas.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - è de responsabilidade da detentora da Ata o cumprimento integral das
condições estabelecidas, sujeitando-se a toda fiscalização necessária bem
como prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Administração sob pena
de incidir nas sanções previstas neste Edital e demais anexos.
Cedro do Abaeté / MG, de de 2022.

