
 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 
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 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 126/2022 
 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o 
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 73.357.469.0001-56, sediado na Rua São João, nº 
290, Centro, Lagoa Santa/MG - CEP: 33230-103, neste ato, representado pela  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sra. Nila Alves de Rezende, 
inscrita no CPF sob o n° 316.278.976.15 e CI n° M-2.976.574 SSP/MG, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: VISA 
INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.013.780/0001-
96, sediada na Rua Doutor Aguialdo Monteiro, nº 117, Castelo, Belo 
Horizonte/MG, CEP 31.330-145, neste ato representada por André Luiz Dias, 
inscrito no CPF sob o nº 716.860.886-04 e CI nº MG-4.334.924, SSP/MG, 
doravante denominada CONTRATADA, na qualidade de vencedora do Pregão 
Eletrônico n° 013/2021, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e alterações e conforme Processo nº 286/2022 de Adesão nº 
006/2022 à Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Presencial nº 
013/2021 do Processo Licitatório nº 045/2021 do Consórcio Público para 
Desenvolvimento do Alto Paraopeba – CODAP, tendo como detentor o 
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI , firmam 
o presente contrato, com as seguintes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1. A presente contratação tem por objeto o fornecimento de MATERIAL 
ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA SANTA, conforme 
especificações e condições descritas no Edital e anexos e proposta 
apresentada.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 2.757.888,57 (dois milhões, 
setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta 
e sete centavos). 
 

LOTE 1 – KITS ESCOLARES - ALUNO 
ITEM 1 - KIT 1 - CRIANÇA DE 0 A 1 ANO 

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL(R$) 
MARCA 

610 
 

1 
 

1 UNID 

Caderno de Registro Cotidiano (tipo 
agenda personalizada): Formato capa: 
165x230 mm. Capa/Contracapa: em papelão 
2,2 mm (capa dura) empastado e acoplado 
com papel offset 120 g. Cor 4x0, laminação 
fosca (impressão com sangria), sendo 01 
modelo de capa. Forro (guarda); em papel 
offset 120 g., cor 1x0. 
Acabamento: espiral de plástico - Miolo 
personalizado 122 folhas 160x230 mm, papel 
offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a cada 
20 folhas – 4 x 4 cores em papel couche 115 
gramas. Agenda com calendário e 02 
datas por página. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). 

20,62 12.578,20 PRÁTICA 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 20,62 

VALOR TOTAL DO KIT 1 R$ 12.578,20 
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ITEM 2 – KIT 2 – CRIANÇAS DE 2 ANOS  

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 UNID 

Caderno de Registro Cotidiano (tipo agenda 
personalizada): Formato capa: 165x230 
mm. Capa/Contracapa: em papelão 2,2 mm 
(capa dura) empastado e acoplado com 
papel offset 120 g. Cor 4x0, laminação fosca 
(impressão com sangria), sendo 01 modelo 
de capa. Forro (guarda); em papel offset 
120 g., cor 1x0. 
Acabamento: espiral de plástico - Miolo 
personalizado 122 folhas 160x230 mm, 
papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com divisórias a 
cada 20 folhas – 4 x 4 cores em papel 
couche 115 gramas. Agenda com 
calendário e 02 datas por página. 
Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 

20,62 12.372,00 PRÁTICA 

2 1 UNID 

Garrafa para água pequena squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. Tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor 
vermelha Pantone 18- 1763 TPX, com bico 
em PVC no centro da tampa na cor branca, 
com sistema “abre e fecha” para saída 
d'água. O corpo dever ser em polietileno de 
baixa densidade e polietileno de alta 
densidade produtos não reciclados), na cor 
branca nas medidas de 7 cm de diâmetro de 
11, 5 cm de altura, onde deve ser 
estampado o brasão através do processo de 
serigrafia Ultravioleta. 

5,03 3.018,00 IB 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 25,65 

VALOR TOTAL DO KIT 2 R$ 15.390,00 

 
ITEM 3 – KIT 3 – CRIANÇAS DE 3 ANOS  

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
940 

1 1 UNID 

Apontador com depósito jumbo - garantia 
de mais facilidade ao apontar e maior 
durabilidade, que proporcione encaixe 
perfeito para mãozinhas pequenas. 
Medidas aproximada do produto 
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 
mm, ALTURA 26 mm. Composição: 
resinas termos plásticas e lâmina de aço 
temperado. Certificado pelo INMETRO. 
(Marca referência: FABER CASTELL, igual 
ou superior). 

4,31 4.051,40 
FABER 

CASTELL 

2 1 UNID 

Caderno de Registro Cotidiano (tipo 
agenda personalizada): Formato capa: 
165x230 mm.g. Cor 4x0, laminação fosca 
(impressão com sangria), sendo 01 modelo 
de capa. Forro (guarda); em papel offset 
120 g., cor 1x0. Acabamento: espiral 
Miolopersonalizado 122 folhas 160x230 
mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. Com 
divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 cores 
em papel couche 115 gramas. Agenda com 
calendário e 02 datas por página. 
Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 

20,62 19.382,80 PRATICA 
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3 1 UNID 

Caixa de Lápis de Cor jumbo 12 cores - 
ponta resistente, perfil triangular, ideal para 
mãozinhas pequenas. Medidas 
aproximadas do lápis: comprimento 127 
mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da mina 
4 mm. Composição: Pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, cera e madeira 
reflorestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço 
para identificação do aluno. Certificado 
pelo INMETRO - Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

39,57 37.195,80 
FABER 

CASTELL 

4 1 UNID 

Cola - Liquida 110gr. Cola de uso escolar, 
não tóxica e 100% lavável mesmo depois 
de seca na roupa. Sua ponteira twistt-off 
permite aplicações mais fáceis e precisas. 
Não tem solventes nem PVC, é multiuso. 
Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com 
certificação do INMETRO. (Marca 
referência: Henkel, Tenaz, igual ou 
superior). 

6,68 6.279,20 TENAZ 

5 1 UNID 

Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 
5". Cabos em polipropileno. Lâmina com 
maior durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico. Lâmina sem ponta, 
proporcionando maior segurança. Pode ir à 
máquina de lavar louças. Os olhais da 
Tesoura devem ter formato anatômico, 
fixada por parafuso metálico ou outro 
sistema que assegure o perfeito ajuste. 
Medidas aproximadas: Comprimento 13 
cm, Largura 78mm, Altura 177. Marca do 
produto deve ser gravada na lâmina da 
Tesoura. (Marca referência: Tramontina, 
igual ou superior). 

10,72 10.076,80 TRAMONTINA 

6 1 UNID 

Caderno de Desenho – Tamanho A4 – 
Formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e acoplado 
em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, 
laminação brilho (impressão com sangria), 
sendo no mínimo 01 modelos de capa. 
Miolo: em papel offset 75g, 275 x 200mm 
(fechado), sem pauta, com 80 folhas. 
Acabamento: em espiral. 
Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, igual 
ou superior). 

8,61 8.093,40 MAXIMA 

7 1 CX 

Caixa de gizão de cera com 12 cores- 
fórmula resistente a quebra, cores vivas 
que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. 
Medidas aproximadas do giz: comprimento 
98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: 
Ceras, pigmentos e cargas inertes. 
Embalagem de papel reciclável com tabela 
de cores e espaço para identificação do 
aluno. Produto atóxico com garantia de 
qualidade. Certificado pelo INMETRO 
Fabricação - (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: FABER 
CASTELL, igual ou superior) 

6,60 6.204,00 ACRILEX 
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8 1 UNID 

Garrafa para água pequena squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. Tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor 
vermelha Pantone 18- 1763 TPX, com bico 
em PVC no centro da tampa na cor branca, 
com sistema “abre e fecha” para saída 
d'água. O corpo dever ser em polietileno 
de baixa densidade e polietileno de alta 
densidade (produtos não reciclados), na 
cor branca nas medidas de 7 cm de 
diâmetro de 11, 5 cm de altura, onde deve 
ser estampado o brasão através do 
processo de serigrafia Ultravioleta. 

5,03 4.728,20 IB 

9 1 UNID 

Conjunto de Caneta hidrográfica com 12 
cores – Especificações: embalagem 
contendo 12 cores, aplicação em 
superfícies de papel, corpo e tampa em 
material termoplástico, com traçado médio, 
atóxico, com carga de água, corantes e 
umectantes, pavio acetato e ponta fina em 
poliéster. 

11,03 10.368,20 COMPACTOR 

10 1 UNID 

ESTOJO ESCOLAR ECOLÓGICO, 
confeccionado com lâmina de pp 
(polipropileno) biodegradável, formato 
200mm (largura) x 50mm (altura) x 70mm 
(profundidade), acabamento com corte e 
vinco, com tampa dobrada e fixada com 
elásticos revestivos de tecido nas 
extremidades, impressão de arquivo digital 
fornecido em quadricromia, através de 
serigrafia uv, com tintas atóxicas 
resistentes. o licitante deverá apresentar 
cópias autenticadas dos laudos 
laboratoriais, atestando o atendimento dos 
requisitos das normas abnt nbr 
15.236:2016 completa (toxicologia, isenção 
de ftalatos e propriedades físico-
mecânicas)emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO. além de 
comprovação da utilização de pp com 
aditivo biodegradável conforme padrão de 
testes astm 6954-04, norma bs 8472. 

11,28 10.603,20 ECOPLACA 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 124,45 

VALOR TOTAL DO KIT 3 R$ 116.983,00 

 
ITEM 1 – KIT 4 – CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS  

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

1980 1 1 UNID 

Apontador com depósito jumbo - garantia 
de mais facilidade ao apontar e maior 
durabilidade, que proporcione encaixe 
perfeito para mãozinhas pequenas. 
Medidas aproximada do produto  
COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 
mm, ALTURA 26 mm. Composição: 
resinas termos plásticas e lâmina de aço 
temperado. Certificado   pelo    INMETRO    
-    (Marca referência: FABER CASTELL, 
igual ou superior). 

4,31 8.533,80 
FABER 

CASTELL 
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2 1 UNID 

Caderno de Registro Cotidiano (tipo 
agenda   personalizada):   Formato   
capa: 165x230    mm.    
Capa/Contracapa:    em papelão 2,2 mm 
(capa dura) empastado e acoplado com 
papel offset 120 g. Cor 4x0, laminação 
fosca (impressão com sangria), sendo 01 
modelo de capa. Forro (guarda); em 
papel offset 120 g., cor 1x0. Acabamento: 
espiral Miolo personalizado 122 folhas 
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 1 x 1. 
Com divisórias a cada 20 folhas – 4 x 4 
cores em papel couche 115 gramas. 
Agenda com calendário e 02 datas por 
página. Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). 

20,62 40827,60 PRATICA 

3 1 CX 

Caixa de Lápis de Cor jumbo 12 cores - 
ponta resistente, perfil triangular, ideal 
para mãozinhas pequenas. Medidas 
aproximadas do lápis: comprimento 127 
mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da 
mina 4 mm. Composição: Pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, cera e madeira 
reflorestada. Embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço 
para identificação do aluno. Certificado 
pelo INMETRO  -  Personalizado  (arte  a  
ser fornecida pela Prefeitura). (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

39,57 78.348,60 
FABER 

CASTELL 

4 1 FR 

Cola - Liquida 110gr. Cola de uso 
escolar, não tóxica e 100% lavável 
mesmo depois de seca na roupa. Sua 
ponteira twistt-off permite aplicações 
mais fáceis e precisas. Não tem 
solventes nem PVC, é multiuso. Cola 
papel, papelão, fotos e algodão. Com 
certificação do INMETRO. (Marca 
referência: Henkel, Tenaz, igual ou 
superior). 

6,68 13.226,40 TENAZ 

5 1 UNID 

Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 
5". Cabos em polipropileno. Lâmina com 
maior durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico. Lâmina sem ponta, 
proporcionando maior segurança. Pode ir 
à máquina de lavar louças. Os olhais da 
Tesoura devem ter formato anatômico, 
fixada por parafuso metálico ou outro 
sistema que assegure o perfeito ajuste. 
Medidas aproximadas: Comprimento 
13cm Largura 78mm, Altura 177. Marca 
do produto deve ser gravada na lâmina 
da Tesoura. (Marca referência: 
Tramontina, igual ou superior) 

10,72 21.225,60 
TRAMONT

INA 

6 1 UNID 

Caderno de Desenho – Tamanho A4 – 
Formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e 
acoplado em papel off set 120 g, Cor 4x0 
cor, laminação brilho (impressão com 
sangria), sendo no mínimo 01 modelos 
de capa. Miolo: em papel offset 75g, 275 
x 200mm (fechado), sem pauta, com 80 
folhas. Acabamento: em espiral. 
Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, 
igual ou superior). 

8,61 17.047,80 MAXIMA 

7 1 UNID 

Borracha para lápis na cor branca, macia, 
capacidade para apagar a escrita sem 
manchar o papel. PVC free. Dimensões 
mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. 
Composição: Borracha natural e estireno 
butadieno. Certificado pelo INMETRO - 
segurança do artigo escolar - ABNT/NBR 
152336/09. (Marca referência: Mercur, 
igual ou superior). 

0,86 1.702,80 MAXIMA 
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8 2 UNID 

Lápis para escrita preto, número 2, formato 
cilíndrico, produzido com madeira 100% 
reflorestável. Medida aproximada do lápis: 
comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 
7,2mm, diâmetro do grafite 2,0 mm. 
Graduação do grafite nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada.      Embalagem      reciclável; 
certificado     pelo     INMETRO.     (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

0,88 3.484,80 
FABER 

CASTELL 

9 2 UNID 

Caderno Brochurão – Formato Capa: 400 
x 275 mm (aberto) – Capa e contra capa 
em papelão 2,2 mm (capa dura) 
Costurado, empastado e acoplado em 
papel offset 120 g. – cor: 4x0: laminado 
brilho (impressão com sangria) Sendo no 
mínimo 03 modelos de capa – Miolo: Em 
papel offset 75 g. - 200 x 275 mm (fechado), 
sem pauta – 1 x 1 cor – 

7,81 30.927,60 MAXIMA 

10 1 CX 

Caixa de gizão de cera com 12 cores- 
fórmula resistente a quebra, cores vivas 
que facilitam o aprendizado, ideal para 
mãozinhas pequenas. Formato redondo. 
Medidas aproximadas do giz: 
comprimento 
98 mm, diâmetro 12 mm. Composição: 
Ceras, pigmentos e cargas inertes. 
Embalagem de papel reciclável com 
tabela de cores e espaço para 
identificação do aluno. Produto atôxico 
com garantia de qualidade. Certificado 
pelo  INMETRO.  Personalizado.  (arte  a  
ser fornecida pela Prefeitura). (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior) 

6,60 13.068,00 ACRILEX 

 

11 1 UNID 

Garrafa para água pequena squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de 
diâmetro com altura de 14,5 cm, com a 
tampa fechada. Tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 
4 cm, na cor vermelha Pantone 18- 1763 
TPX, com bico em PVC no centro da 
tampa na cor branca, com sistema “abre 
e fecha” para saída d'água. O corpo 
dever ser em polietileno de baixa 
densidade e polietileno de alta densidade 
(produtos não reciclados), na cor branca 
nas medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 
5 cm de altura, onde deve ser estampado 
o brasão através do processo de 
serigrafia Ultravioleta. 

5,03 9.959,40 IB 

12 1 UNID 

Conjunto de Caneta hidrográfica com 12 
cores – Especificações: embalagem 
contendo 12 cores, aplicação em 
superfícies de papel, corpo e tampa em 
material termoplástico, com traçado 
médio, atóxico, com carga de água, 
corantes e umectantes, pavio acetato e 
ponta fina em poliéster. 

11,03 21.839,40 COMPACTOR 
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13 1 UNID 

ESTOJO ESCOLAR ECOLÓGICO, 
confeccionado com lâmina de pp 
(polipropileno) biodegradável, formato 
200mm (largura) x 50mm (altura) x 70mm 
(profundidade), acabamento com corte e 
vinco, com tampa dobrada e fixada com 
elásticos revestivos de tecido nas 
extremidades, impressão de arquivo 
digital fornecido em quadricromia, através 
de serigrafia uv, com tintas atóxicas 
resistentes. o licitante deverá apresentar 
cópias autenticadas dos laudos 
laboratoriais, atestando o atendimento 
dos requisitos das normas abnt nbr 
15.236:2016 completa (toxicologia, 
isenção de ftalatos e propriedades físico-
mecânicas) emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO. além de 
comprovação da utilização de pp com 
aditivo biodegradável conforme padrão 
de testes astm 6954-04, norma bs 8472. 

11,28 22.334,40 ECOPLACA 

14 1 UNID 

MASSA DE MODELAR; composição 
básica:agua, carboidrato de 
cereais,cloreto de sódio, 
conservantes,fragancia,aditivos e 
pigemntos; apresentação solido, 
maleável,atóxico; tipo fosca; na cor 
variada; embalado em Estojo, contendo 
12 unidades; pesando 180grs e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a norma nbr-11786,certificado pelo 
INMETRO e norma en.71. devera ser 
apresentado juntamente com a amostra 
laudo toxicológico relatório de estudo de 
irritabilidade/corrosão dérmica primária, 
relatório de estudo de 
irritabilidade/corrosão dérmica repetida e 
relatório de sensibilização dérmica 
maximizada de laboratório credenciado. 

5,66 11.206,80 ACRILEX 

15 1 UNID 

TINTA GUACHE - Estojo com 06 cores 
(15 ml) vivas e miscíveis, tinta lavável, 
que não mancha o uniforme e estimula a 
criatividade. Frasco com tampa de rosca: 
seguro e resistente á quebra. 
Composição: Resina, água, pigmentos, 
carga inerte e conservante. Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante 

5,78 11.444,40 ACRILEX 

16 1 UNID 

PINCEL CHATO N° 14 - Pincel cabo 
curto, confeccionado em plástico com 
acabamento da pintura na cor amarela, 
virola de alumínio, pêlo de pônei para 
pintura em aquarela e guache. A 
numeração do pincel e a marca do 
fabricante deverão ser impressas no 
cabo. As cerdas deverão ser fixadas 
firmemente de forma que não se 
desprendam durante o manuseio. 

3,12 6.177,60 CASTELO 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 157,25 

VALOR TOTAL DO KIT 4 R$ 311.355,00 
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ITEM 5 – KIT 5– 1º, 2º E 3º ANOS  

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

2905 

1 1 UNID 

Apontador com depósito para lápis 
retangular. Lâmina de alta qualidade, maior 
durabilidade. Depósito translúcido. 
Impressão da marca no corpo do produto. 
Medidas aproximadas do Apontador: 
COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, 
ALTURA 15 mm. Composição: resinas 
termoplásticas e lâmina de aço carbono. 
Certificado    pelo    INMETRO    -    (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

3,57 10.370,85 FABER 
CASTELL 

2 1 CX 

Caixa de Lápis de Cor 12 cores, cores vivas, 
ponta resistente. Medidas aproximadas do 
lápis: 17,5 de comprimento x 7 mm de 
diâmetro. Composição: Pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. Embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para 
identificação do aluno. Certificado pelo  
INMETRO.  Personalizado  (arte  a  ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior) 

14,33 41.628,65 FABER 
CASTELL 

3 2 FR 

Cola - Liquida 110gr. Cola de uso escolar, 
não tóxica e 100% lavável mesmo depois de 
seca na roupa. Sua ponteira twistt-off 
permite aplicações mais fáceis e precisas. 
Não tem solventes nem PVC, é multiuso. 
Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com 
certificação do INMETRO. (Marca 
referência: Henkel, Tenaz, igual ou superior) 

6,68 38.810,80 TENAZ 

4 2 UNID 

Borracha para lápis na cor branca, macia, 
capacidade para apagar a escrita sem 
manchar o papel. PVC free. Dimensões 
mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: 
Borracha natural e estireno butadieno. 
Certificado pelo INMETRO - segurança do 
artigo escolar - ABNT/NBR 152336/09. 
(Marca referência: Mercur, igual ou 
superior). 

0,86 4.996,60 MERCUR 

5 1 UNID 

Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". 
Cabos em polipropileno. Lâmina com maior 
durabilidade do fio devido ao tratamento 
térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando 
maior segurança. Pode ir à máquina de lavar 
louças. Os olhais da Tesoura devem ter 
formato anatômico, fixada por parafuso 
metálico ou outro sistema que assegure o 
perfeito ajuste. Medidasaproximadas: 
Comprimento 13cm, Largura 78mm, Altura 
177. Marca do produto deve ser gravada na 
lâmina da Tesoura. (Marca referência: 
Tramontina, igual ou superior). 

10,72 31.141,60 TRAMONTINA 

6 4 UNID 

Lápis para escrita preto, número 2, formato 
cilíndrico, produzido com madeira 100% 
reflorestável. Medida aproximada do lápis: 
comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 
7,2mm, diâmetro do grafite 2,0 mm. 
Graduação do grafite nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada.      Embalagem      reciclável; 
certificado     pelo     INMETRO.     (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

0,88 10.225,60 FABER 
CASTELL 
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7 1 UNID 

Régua escolar de plástico resistente, 
transparente, milimetrada com 30 cm de 
comprimento e 4 mm de espessura. Selo do 
INMETRO embalada individualmente nome 
do fabricante gravado no corpo. 
Personalizada 1 cor 

3,65 
10.603,25 

 
WALEU 

8 1 UNID 

Conjunto de Caneta hidrográfica com 12 
cores – Especificações: embalagem 
contendo 12 cores, aplicação em superfícies 
de papel, corpo e tampa em material 
termoplástico, com traçado médio, atóxico, 
com carga de água, corantes e umectantes, 
pavio acetato e ponta fina em poliéster. 

11,03 32.042,15 COMPACTOR 

9 1 UNID 

Régua geométrica em poliestireno cristal, 
flexível para uso escolar. Auxilia no traçado 
e desenvolvimento de desenho geométricos, 
pois possui formas geométricas que auxiliam 
na coordenação motora. Dimensões 0,2 x 9 
x 22,5 cm. 

2,73 7.930,65 WALEU 

10 6 UNID 

Caderno Brochurão – Formato Capa: 400 x 
275 mm (aberto) – Capa e contra capa em 
papelão 2,2 mm (capa dura) costurado, 
empastado e acoplado em papel offset 120 
g – cor: 4x0: laminado brilho (impressão com 
sangria) Sendo no mínimo 03 modelos de 
capa – Miolo: Em papel offset 75 g. - 200 x 
275 mm (fechado), com pauta – 1 x 1 cor 
– 96 folhas - Personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
Tilibra, igual ou superior). 

9,10 158.613,00 MAXIMA 

11 1 UNID 

Caderno de Desenho – Tamanho A4 – 
Formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e acoplado 
em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, 
laminação brilho (impressão com sangria), 
sendo no mínimo 01 modelos de capa. Miolo: 
em papel offset 75g, 275 x 200mm 
(fechado), sem pauta, com 80 folhas. 
Acabamento: em espiral. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca 
referência: Tilibra, igual ou superior). 

8,61 25.012,05 MAXIMA 

12 1 UNID 

Garrafa para água pequena squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. Tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor 
vermelha Pantone 18- 1763 TPX, com bico 
em PVC no centro da tampa na cor branca, 
com sistema “abre e fecha” para saída 
d'água. O corpo dever ser em polietileno de 
baixa densidade e polietileno de alta 
densidade (produtos não reciclados), na cor 
branca nas medidas de 7 cm de diâmetro de 
11, 5 cm de altura, onde deve ser 
estampado o brasão através do processo de 
serigrafia Ultravioleta. 

5,03 14.612,15 IB 
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13 1 UNID 

Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - 
confeccionada em lona de nylon 420-cross, 
na cor preta, com as seguintes medidas 
finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 
22 cm de comprimento, por 4,5 cm de 
profundidade, com fechamento superior 
central, em zíper grosso preto nº 08, 
medindo 31 cm de comprimento, com um 
cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de 
mão em lona nylon 420-cross, com 8,5 cm 
de vão e 17 cm de comprimento total, pot 
2,3 cm de largura, de um lado e do outro 
viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 
2,5 cm e comprimento total de 5cm. Na 
parte frontal do mesmo, silk em 01 cor 
branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), 
com as seguintes medidas aproximadas: 12 
cm de largura, por 5 cm de altura. 

8,20 23.821,00 
NEW 

TENIS 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 141,07 

VALOR TOTAL DO KIT 5 R$ 409.808,35 

 
ITEM 6 – KIT 6– 4º, 5º E 6º ANOS  

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

2560 

1 1 UNID 

Apontador com depósito para lápis 
retangular. Lâmina de alta qualidade, maior 
durabilidade. Depósito translúcido. 
Impressão da marca no corpo do produto. 
Medidas aproximadas do Apontador: 

3,57 9.139,20 FABER 
CASTELL 

2 1 CX 

Caixa de Lápis de Cor 12 cores, cores vivas, 
ponta resistente. Medidas aproximadas do 
lápis: 17,5 de comprimento x 7 mm de 
diâmetro. Composição: Pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. Embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para 
identificação do aluno. Certificado pelo  
INMETRO.  Personalizado  (arte  a  ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior). 

14,33 36.684,80 FABER 
CASTELL 

3 1 FR 

Cola - Liquida 110gr. Cola de uso escolar, 
não tóxica e 100% lavável mesmo depois de 
seca na roupa. Sua ponteira twistt-off 
permite aplicações mais fáceis e precisas. 
Não tem solventes nem PVC, é multiuso. 
Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com 
certificação do INMETRO. (Marca 
referência: Henkel, Tenaz igual ou superior). 

6,68 17.100,80 TENAZ 

4 4 UNID 

Borracha para lápis na cor branca, macia, 
capacidade para apagar a escrita sem 
manchar o papel. PVC free. Dimensões 
mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: 
Borracha natural e estireno butadieno. 
Certificado pelo INMETRO - segurança do 
artigo escolar - ABNT/NBR 152336/09. 
(Marca referência: Mercur, igual ou 
superior). 

0,86 8.806,40 MERCUR 

5 1 UNID 

Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". 
Cabos em polipropileno. Lâmina com maior 
durabilidade do fio devido ao tratamento 
térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando 
maior segurança. Pode ir à máquina de lavar 
louças. Os olhais da Tesoura devem ter 
formato anatômico, fixada por parafuso 
metálico ou outro sistema que assegure o 
perfeito ajuste. Medidas aproximadas: 
Comprimento 13cm, Largura 78mm, Altura 
177. Marca do produto deve ser gravada na 
lâmina da Tesoura. (Marca referência: 
Tramontina, igual ou superior). 

10,72 27.443,20 TRAMONTINA 
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6 4 UNID 

Lápis para escrita preto, número 2, formato 
cilíndrico, produzido com madeira 100% 
reflorestável. Medida aproximada do lápis: 
comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 
7,2mm, diâmetro do grafite 2,0 mm. 
Graduação do grafite nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada.      Embalagem      reciclável; 
Certificado     pelo     INMETRO.     (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

0,88 9.011,20 FABER 
CASTELL 

7 2 UNID 

Caneta Esferográfica, na cor azul, corpo em 
resina termoplástica, formato do corpo 
sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no 
centro, ponta em latão, com esfera de 
tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de 
rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, 
com tampa protetora na cor da tinta 
removível e ventilada, tampa do topo fixa. 
(Marca referência: BIC, igual ou superior). 

0,76 3.891,20 BIC 

8 1 UNID 

Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo 
em resina termoplástica, formato do corpo 
sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no 
centro, ponta em latão, com esfera de 
tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de 
rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, 
com tampa protetora na cor da tinta 
removível e ventilada, tampa do topo fixa. 
(Marca referência: BIC, igual ou superior) 

0,76 1.945,60 BIC 

9 1 UNID 

Caneta Esferográfica, na cor vermelha, 
corpo em resina termoplástica, formato do 
corpo sextavado, modelo simples 
descartável, corpo translúcido com furo para 
respiro no centro, ponta em latão, com 
esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, 
média de rendimento mínimo de escrita: 
1.700 metros, com tampa protetora na cor 
da tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fixa. (Marca referência: BIC, igual ou 
superior). 

0,76 1.945,60 BIC 

10 1 UNID 

Régua escolar de plástico resistente, 
transparente, milimetrada com 30 cm de 
comprimento e 4 mm de espessura. Selo do 
INMETRO embalada individualmente nome 
do fabricante gravado no corpo. 
Personalizada 1 cor 

3,65 9.344,00 WALEU 

11 1 UNID 

Régua geométrica em poliestireno cristal, 
flexível para uso escolar. Auxilia no traçado 
e desenvolvimento de desenhos 
geométricos, pois possui formas 
geométricas que auxiliam na coordenação 
motora. Dimensões 0,2 x 9 x 22,5cm. 

2,73 6.988,80 WALEU 

12 1 UNID 

Esquadro graduado de 45° 21 cm, em 
poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm. 
Acondicionado em embalagem plástica. 
Medida aproximada 0,3 x 2,5 x 14,5 cm 

3,73 9.548,80 WALEU 

13 1 UNID 

Esquadro graduado de 60° em poliestireno, 
cor cristal, espessura 3 mm. Acondicionado 
em embalagem plástica.Medida aproximada 
0,3 x 2,5 x 21 cm 

3,98 10.188,80 WALEU 

14 1 UNID 

Transferidor graduado de 360° 12 cm em 
poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm. 
Acondicionado em embalagem plástica. 
Medida aproximada: 0,3 x 2 x 12 cm 

3,44 8.806,40 WALEU 
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15 6 UNID 

Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 
mm – capa/contra capa em papelão 2,2 mm 
(capa dura) - empastado e acoplado com 
papel offset 120 g, cor: 4x0, laminado brilho 
(impressão com sangria), Sendo no mínimo 
04 modelos de capa, com forro (guarda) em 
papel offset 120 g, cor 1 x 0. Miolo: em papel 
offset 75g., 200 x 275 mm, com pauta, cor 1 
x 1, com 96 folhas. Acabamento: espiral. 
Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, igual 
ou superior). 

9,23 141.772,80 MAXIMA 

16 1 UNID 

Caderno de Desenho – Tamanho A4 – 
Formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e acoplado 
em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, 
laminação brilho (impressão com sangria), 
sendo no mínimo 01 modelos de capa. 
Miolo: em papel offset 75g, 275 x 200mm 
(fechado), sem pauta, com 80 folhas. 
Acabamento: em espiral. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca 
referência: Tilibra, igual ou superior). 

8,61 22.041,60 MAXIMA 

17 1 UNID 

Garrafa para água pequena squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. Tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor 
vermelha Pantone 18- 1763 TPX, com bico 
em PVC no centro da tampa na cor branca, 
com sistema “abre e fecha” para saída 
d'água. O corpo dever ser em polietileno de 
baixa densidade e polietileno de alta 
densidade (produtos não reciclados), na cor 
branca nas medidas de 7 cm de diâmetro de 
11, 5 cm de altura, onde deve ser 
estampado o brasão através do processo de 
serigrafia Ultravioleta. 

5,03 12.876,80 IB 

18 1 UNID 

Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - 
confeccionada em lona de nylon 420-cross, 
na cor preta, com as seguintes medidas 
finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 
22 cm de comprimento, por 4,5 cm de 
profundidade, com fechamento superior 
central, em zíper grosso preto nº 08, 
medindo 31 cm de comprimento, com um 
cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de 
mão em lona nylon 420-cross, com 8,5 cm 
de vão e 17 cm de comprimento total, pot 
2,3 cm de largura, de um lado e do outro 
viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 
2,5 cm e comprimento total de 5cm. Na 
parte frontal do mesmo, silk em 01 cor 
branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), 
com as seguintes medidas aproximadas: 12 
cm de largura, por 5 cm de altura. 

8,20 20.992,00 
NEW 

TENIS 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 140,05 

VALOR TOTAL DO KIT 6 R$ 358.528,00 

 
ITEM 7 – KIT 7– 7º, 8º E 9º ANOS  

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

1865 1 1 UNID 

Apontador com depósito para lápis 
retangular. Lâmina de alta qualidade, maior 
durabilidade. Depósito translúcido. 
Impressão da marca no corpo do produto. 
Medidas aproximadas do Apontador: 

3,57 6.658,05 
FABER 

CASTELL 
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2 1 CX 

Caixa de Lápis de Cor 12 cores, cores vivas, 
ponta resistente. Medidas aproximadas do 
lápis: 17,5 de comprimento x 7 mm de 
diâmetro. Composição: Pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. Embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para 
identificação do aluno. Certificado pelo  
INMETRO.  Personalizado  (arte  a  ser 
fornecida pela Prefeitura). (Marca referência: 
FABER CASTELL, igual ou superior). 

14,33 26.725,45 
FABER 

CASTELL 

3 1 FR 

Cola - Liquida 110gr. Cola de uso escolar, 
não tóxica e 100% lavável mesmo depois de 
seca na roupa. Sua ponteira twistt-off 
permite aplicações mais fáceis e precisas. 
Não tem solventes nem PVC, é multiuso. 
Cola papel, papelão, fotos e algodão. Com 
certificação do INMETRO. (Marca 
referência: Henkel, Tenaz igual ou superior). 

6,68 6.807,25 ACRILEX 

4 4 UNID 

Borracha para lápis na cor branca, macia, 
capacidade para apagar a escrita sem 
manchar o papel. PVC free. Dimensões 
mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: 
Borracha natural e estireno butadieno. 
Certificado pelo INMETRO - segurança do 
artigo escolar - ABNT/NBR 152336/09. 
(Marca referência: Mercur, igual ou 
superior). 

0,86 6.415,60 MERCUR 

5 1 UNID 

Tesoura sem ponta Lâminas em aço inox 5". 
Cabos em polipropileno. Lâmina com maior 
durabilidade do fio devido ao tratamento 
térmico. Lâmina sem ponta, proporcionando 
maior segurança. Pode ir à máquina de lavar 
louças. Os olhais da Tesoura devem ter 
formato anatômico, fixada por parafuso 
metálico ou outro sistema que assegure o 
perfeito ajuste. Medidas aproximadas: 
Comprimento 13cm, Largura 78mm, Altura 
177. Marca do produto deve ser gravada na 
lâmina da Tesoura. (Marca referência: 
Tramontina, igual ou superior). 

10,72 19.992,80 TRAMONTINA 

6 6 UNID 

Lápis para escrita preto, número 2, formato 
cilíndrico, produzido com madeira 100% 
reflorestável. Medida aproximada do lápis: 
comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 
7,2mm, diâmetro do grafite 2,0 mm. 
Graduação do grafite nº2=B Composição: 
Material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada.      Embalagem      reciclável; 
Certificado     pelo     INMETRO.     (Marca 
referência: FABER CASTELL, igual ou 
superior). 

0,88 9.847,20 
FABER 

CASTELL 

7 4 UNID 

Caneta Esferográfica, na cor azul, corpo em 
resina termoplástica, formato do corpo 
sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no 
centro, ponta em latão, com esfera de 
tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de 
rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, 
com tampa protetora na cor da tinta 
removível e ventilada, tampa do topo fixa. 
(Marca referência: BIC, igual ou superior). 

0,76 5.669,60 BIC 

8 1 UNID 

Caneta Esferográfica, na cor preta, corpo 
em resina termoplástica, formato do corpo 
sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no 
centro, ponta em latão, com esfera de 
tungstênio, espessura de 1,0 mm, média de 
rendimento mínimo de escrita: 1.700 metros, 
com tampa protetora na cor da tinta 
removível e ventilada, tampa do topo fixa. 
(Marca referência: BIC, igual ou superior) 

0,76 1.417,40 BIC 
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9 1 UNID 

Caneta Esferográfica, na cor vermelha, 
corpo em resina termoplástica, formato do 
corpo sextavado, modelo simples 
descartável, corpo translúcido com furo para 
respiro no centro, ponta em latão, com 
esfera de tungstênio, espessura de 1,0 mm, 
média de rendimento mínimo de escrita: 
1.700 metros, com tampa protetora na cor 
da tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fixa. (Marca referência: BIC, igual ou 
superior). 

0,76 1.417,40 BIC 

10 1 UNID 

Régua escolar de plástico resistente, 
transparente, milimetrada com 30 cm de 
comprimento e 4 mm de espessura. Selo do 
INMETRO embalada individualmente nome 
do fabricante gravado no corpo. 
Personalizada 1 cor 

3,65 6.807,25 WALEU 

11 1 UNID 

Régua geométrica em poliestireno cristal, 
flexível para uso escolar. Auxilia no traçado 
e desenvolvimento de desenhos 
geométricos, pois possui formas 
geométricas que auxiliam na coordenação 
motora. Dimensões 0,2 x 9 x 22,5cm. 

2,73 5.091,45 WALEU 

12 1 UNID 

Esquadro graduado de 45° 21 cm, em 
poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm. 
Acondicionado em embalagem plástica. 
Medida aproximada 0,3 x 2,5 x 14,5 cm 

3,73 6.956,45 WALEU 

13 1 UNID 

Esquadro graduado de 60° em poliestireno, 
cor cristal, espessura 3 mm. Acondicionado 
em embalagem plástica.Medida aproximada 
0,3 x 2,5 x 21 cm 

3,98 7.422,70 WALEU 

14 1 UNID 

Transferidor graduado de 360° 12 cm em 
poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm. 
Acondicionado em embalagem plástica. 
Medida aproximada: 0,3 x 2 x 12 cm 

3,44 6.415,60 WALEU 

15 6 UNID 

Caderno Espiral – Formato capa: 205 x 280 
mm – capa/contra capa em papelão 2,2 mm 
(capa dura) - empastado e acoplado com 
papel offset 120 g, cor: 4x0, laminado brilho 
(impressão com sangria), Sendo no mínimo 
04 modelos de capa, com forro (guarda) em 
papel offset 120 g, cor 1 x 0. Miolo: em papel 
offset 75g., 200 x 275 mm, com pauta, cor 1 
x 1, com 96 folhas. Acabamento: espiral. 
Personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). (Marca referência: Tilibra, igual 
ou superior). 

9,23 103.283,70 MAXIMA 

16 1 UNID 

Caderno de Desenho – Tamanho A4 – 
Formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e acoplado 
em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, 
laminação brilho (impressão com sangria), 
sendo no mínimo 01 modelos de capa. 
Miolo: em papel offset 75g, 275 x 200mm 
(fechado), sem pauta, com 80 folhas. 
Acabamento: em espiral. Personalizado 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura). (Marca 
referência: Tilibra, igual ou superior). 

8,61 16.057,65 MAXIMA 

17 1 UNID 

Garrafa para água pequena squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. Tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor 
vermelha Pantone 18- 1763 TPX, com bico 
em PVC no centro da tampa na cor branca, 
com sistema “abre e fecha” para saída 
d'água. O corpo dever ser em polietileno de 
baixa densidade e polietileno de alta 
densidade (produtos não reciclados), na cor 
branca nas medidas de 7 cm de diâmetro de 
11, 5 cm de altura, onde deve ser 
estampado o brasão através do processo de 
serigrafia Ultravioleta. 

5,03 9.380,95 IB 

D4Sign b1e1197c-a76d-40e8-8ae7-6545a948dd3e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 
 

 
Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.Fone: (031) 3688 1300  

Fone: (031) 3688 1300  

 

18 1 UNID 

Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - 
confeccionada em lona de nylon 420-cross, 
na cor preta, com as seguintes medidas 
finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 
22 cm de comprimento, por 4,5 cm de 
profundidade, com fechamento superior 
central, em zíper grosso preto nº 08, 
medindo 31 cm de comprimento, com um 
cursor grande niquelado nº 08. Uma alça de 
mão em lona nylon 420-cross, com 8,5 cm 
de vão e 17 cm de comprimento total, pot 
2,3 cm de largura, de um lado e do outro 
viés preto de 2,5 cm de largura, com vão de 
2,5 cm e comprimento total de 5cm. Na 
parte frontal do mesmo, silk em 01 cor 
branca, (arte a ser fornecida pela Prefeitura), 
com as seguintes medidas aproximadas: 12 
cm de largura, por 5 cm de altura. 

8,20 15.293,00 
NEW 

TENIS 

VALOR UNITARIO DO KIT R$ 140,30 

VALOR TOTAL DO KIT 7 R$ 261.659,50 

 
ITEM 8 – KIT 8 – EJA 

QUANT. 
KIT 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 
1 1 UNID 

Agenda escolar permanente: composta 
por capa e contra capa em polipropileno 
(pp) medida 140 x 200 mm e 0,45 microns 
de espessura, escanteado. encadernação 
em espiral plástico, lombada de 12 mm, 
personalização das capas em 
quadricromia. o miolo com 350 páginas 
pautadas, na cor preto, em papel de 63 
gramas/m2, modelo permanente 1 (um) 
dia por página, com impressão de linhas e 
margens sem rasuras ou borrões, com 
traços limpos e precisos, sem dobraduras, 
rugas, manchas ou furos, com alvura 
mínima de 95 %. formato: 140 x 200 mm, 
com o miolo deverá estar encadernado: 
calendário, página para dados pessoais e 
emergência, constar na contra capa 
impressos em 1 (uma) cor: gramatura de 
página, formato, símbolos da reciclagem, 
número de páginas e informações do 
fabricante, bolsa plástica, tipo canguru, 
confeccionada com lâmina de 
polipropileno (pp), com duplo 
compartimento a ser fixada pelo espiral, 
Régua plástica , confeccionada com 
lâmina de polipropileno (pp), com função 
conjunta de marcador de página e Régua 
com escala em centímetros, com encaixes 
para fixação no espiral. serão exigidos a 
todos os licitantes laudos laboratoriais, 
emitidos por instituição acreditada pelo 
INMETRO, das capas, espiral, bolsa 
canguru e Régua marcador de texto, 
laudos de conformidade com as normas 
abnt 15.236:2020 , isenção de ftalatos 
conforme a norma abnt nbr 16.040:2018 e 
de níveis aceitáveis de bisfenol-a . a 
fabricação da agenda deverá obedecer a 
norma abnt nbr 15.818:2012 (tecnologia 
gráfica). 

38,95 8.958,50 ECOPLACA 

2 1 UNID 

Apontador escolar: com furo cônico e uma 
lâmina de aço inoxidável, com dimensões 
mínimas 50 mm de altura x 25 mm de 
comprimento x 15 mm de largura e 
gabinete (reservatório) do Apontador 
confeccionado em pet (politereftalato de 
etileno) reciclado na cor verde translúcido, 
sem deformidades ou rebarbas, processo 

2,97 683,10 ECOPLACA 
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de produção por injeção plástica. 
impressão pelo processo de tampografia 
de arquivo digital em uma cor traço 
(branco). apresentar laudo de 
conformidade com os requisitos de 
toxicologia das normas abnt nbr 
15236:2020 e abnt nbr 16.040:2018 
(isenção de ftalatos), além de ensaio de 
laboratório credenciado pelo INMETRO 
atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a 
(bpa free). obrigatório selo do INMETRO. 

3 4 UNID 

borracha escolar com capa protetora: 
formato da borracha 43 x 22 x 12 mm 
borracha branca com formulação de alta 
qualidade, livre de PVC (ftalatos) de 
excelente desempenho ao apagar. capa 
protetora ergonômica para manter a 
borracha limpa e que facilite o uso. esta 
capa deverá ser injetada com grãos de pet 
reciclado na cor verde translúcido e 
deverão ser impressos o logo do pet 
reciclado e o logo “livre de PVC” na cor 
branca ou o brasão da Prefeitura. esta 
impressão deverá ser feita através de 
serigrafia ou tampografia, utilizando tintas 
de alta resistência e atóxicas. serão 
exigidos os laudos emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, tanto da capa 
protetora, como da borracha, atestando 
conformidade com a norma abnt nbr 
15.236:2020 (toxicologia) e abnt nbr 
16.040:2018 (isenção de ftalatos) e laudo 
atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a 
(bpa free) e laudo determinando 
verificação negativa de irritabilidade 
dérmica. os laudos deverão ser do 
Conjunto borracha e capa protetora. 
obrigatório certificado válido do INMETRO 
para o Conjunto borracha com capa. 

2,96 2.723,20 ECOPLACA 

4 5 UNID 

Caderno espiral: capa e contracapa em 
lâmina de pet reciclado (politereftalato de 
etila reciclado pós-consumo), pigmentado 
na cor branca. com dimensões mínimas 
de 270 mm x 196mm e com espessura 
aproximada de 0,40 mm com acabamento 
superficial fosco em uma face e liso em 
outra. as capas deverão ser impressas em 
serigráfia por cura ultra violeta (uv), com 
tintas livres de solventes e resistentes ao 
uso. para a capa e espiral de pet reciclado 
apresentar laudos que comprovem 
conformidade com os requisitos das 
normas abnt nbr 15.236:2020 (metais 
pesados e toxicologia) abnt nbr 
16.040:2018 (isenção de ftalatos). será 
exigido também laudo que comprove a 
utilização de pet reciclado pós consumo 
na fabricação das capas e espiral. a 
fabricação do Caderno deverá obedecer e 
estar conforme a norma abnt nbr 
15.733:2012 (tecnologia gráfica na 
fabricação de Cadernos). sendo, no 
mínimo 04 modelos de capa, cor 1 x 0. 
miolo: em papel offset 75 g., 200 x 275 
mm, com pauta, cor 1 x 1, com 96 folhas. 
acabamento: espiral. personalizado (arte a 
ser fornecida pela Prefeitura). 

18,86 21.689,00 ECOPLACA 

5 5 UNID 

lápis para escrita preto: número 2, formato 
cilíndrico, produzido com madeira 100% 
reflorestável. medida aproximada do lápis: 
comprimento 175 mm, entre faces 6,9 a 
7,2mm, diâmetro do grafite 2,0 mm. 
graduação do grafite nº2=b composição: 
material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada. embalagem reciclável; 

0,88 1.012,00 
FABER 

CASTELL 
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certificado pelo INMETRO. 

6 4 UNID 

Caneta esferográfica na cor azul: corpo 
em resina termoplástica, formato do corpo 
sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no 
centro, ponta em latão, com esfera de 
tungstênio, espessura de 1,0 mm, média 
de rendimento mínimo de escrita: 1.700 
metros, com tampa protetora na cor da 
tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fixa. 

0,76 699,20 BIC 

7 1 UNID 

Caneta esferográfica na cor preta: corpo 
em resina termoplástica, formato do corpo 
sextavado, modelo simples descartável, 
corpo translúcido com furo para respiro no 
centro, ponta em latão, com esfera de 
tungstênio, espessura de 1,0 mm, média 
de rendimento mínimo de escrita: 1.700 
metros, com tampa protetora na cor da 
tinta removível e ventilada, tampa do topo 
fixa. 

0,76 174,80 BIC 

8 1 UNID 

Caneta esferográfica, na cor vermelha: 
corpo em resina termoplástica, formato do 
corpo sextavado, modelo simples 
descartável, corpo translúcido com furo 
para respiro no centro, ponta em latão, 
com esfera de tungstênio, espessura de 
1,0 mm, média de rendimento mínimo de 
escrita: 1.700 metros, com tampa 
protetora na cor da tinta removível e 
ventilada, tampa do topo fixa. 

0,76 174,80 BIC 

9 1 UNID 

Régua escolar 30cm:  sem deformidades ou 
rebarbas, escalas claras e precisas, com 
divisão em milímetros, destaque a cada 5 
milímetros com marcação numerada a 
cada centímetro na cor preta, com 
impressão legível e sem falhas, feitas pelo 
processo de tampografia. dimensões 
aproximadas de: 310 mm comprimento x 30 
mm largura x 4 mm espessura maior e a 
menor 1,8 mm (ponta do chanfro). o 
produto deve ter a marca do fabricante. e a 
inscrição “distribuição gratuita, venda 
proibida”. o licitante deverá apresentar 
laudo, acreditado pelo INMETRO, que 
comprove que o produto está em 
conformidade com a norma abnt nbr 
15.236:2020 (toxicologia, metais pesados, 
ftalatos e resistência mecânica de produtos 
escolares) , assim como relatório de ensaio 
laboratorial, determinando níveis aceitáveis 
de bisfenol-a (bpa). obrigatório certificado 
válido do INMETRO. 

3,97 913,10 ECOPLACA 

10 1 UNID 

Cola em bastão 10 gr: Cola de uso escolar 
secagem rápida, não tóxica a base de 
água e 100% lavável mesmo depois de 
seca na roupa. composição: resina 
sintética, água, umectante e preservantes. 
cola papel, papelão, fotos e algodão. com 
certificação do INMETRO. 

3,65 839,50 ACRILEX 

11 1 UNID 

Garrafa para água pequena - squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na 
cor vermelha pantone 18- 1763 tpx, com 
bico em PVC no centro da tampa na cor 
branca, com sistema “abre e fecha” para 
saída d'água. o corpo dever ser em 
polietileno de baixa densidade e 
polietileno de alta densidade produtos não 
reciclados), na cor branca nas medidas de 
7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de altura, 
onde deve ser estampado o brasão 

5,03 1.156,90 IB 
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através do processo de serigrafia 
ultravioleta. 

12 1 UNID 

Estojo escolar ecológico: confeccionado 
com lâmina de pp (polipropileno) 
biodegradável, formato 200mm (largura) x 
50mm (altura) x 70mm (profundidade), 
acabamento com corte e vinco, com 
tampa dobrada e fixada com elásticos 
revestivos de tecido nas extremidades, 
impressão de arquivo digital fornecido em 
quadricromia, através de serigrafia uv, 
com tintas atóxicas resistentes. o licitante 
deverá apresentar cópias autenticadas 
dos laudos laboratoriais, atestando o 
atendimento dos requisitos das normas 
abnt nbr 15.236:2016 completa 
(toxicologia, isenção de ftalatos e 
propriedades físico-mecânicas)emitidos 
por laboratório acreditado pelo INMETRO. 
além de comprovação da utilização de pp 
com aditivo biodegradável conforme 
padrão de testes astm 6954-04, norma bs 
8472. 

11,28 2.594,40 ECOPLACA 

 VALOR UNITÁRIO DO KIT 8 R$ = 180,95 
VALOR TOTAL DO KIT 8 = R$ 41.618,50 

 
LOTE 2 

KITS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ITEM 1 – KIT 9  
ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM NECESSIDADES EDUCATIVAS – BAIXA VISÃO 

QUANT. KIT ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

 
 
 
1 

 
 
 

6 

 
 
 

UNID 

Caderno com pauta ampliada para baixa 
visão: formato 200x280mm, composto por 
miolo em papel 75g/m2, com 100 folhas, 
impressão 1x1 cor de 16 pautas na cor 
preto, capa e contra capa confeccionadas 
com lâmina flexível de pet reciclado 
branca, impressas em uma cor traço de 
arquivo digital fornecido, com tintas 
resistentes e atóxicas, espiral injetado em 
pet reciclado verde ou cristal. para as 
partes plásticas, capa e contra capa e 
espiral, serão exigidos laudos 
laboratoriais atestando conformidade com 
a norma abnt nbr 15.236:2016 (segurança 
de artigos escolares). 

 
 
 

22,30 

 
 
 

6.690,00 

 
 
 

ECOPLACA 

2 1 UNID 
Plano inclinado – especificações em 
madeira mdf, 28x35,5cm, três posições de 
inclinação, com garra. 

81,20 4.060,00 CIVIAN 

3 1 CX 

Caixa de Lápis de Cor jumbo – 12 cores: 
ponta resistente, perfil triangular, ideal 
para mãozinhas pequenas. medidas 
aproximadas do lápis: comprimento 127 
mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da 
mina 4 mm. composição: pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, cera e madeira 
reflorestada. embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço 
para identificação do aluno. certificado 
pelo INMETRO - personalizado (arte a 
ser fornecida pela Prefeitura). 

39,18 1.959,00 
FABER 

CASTELL 

4 2 CJ Conjunto de Caneta ponta porosa – 
especificações: Conjunto Canetas pontas 
porosas cores azul, preta e vermelha, com 
ponta média de 1.0 mm, corpo triangular. 
composição da tinta: veículo aquoso, 
umectantes, corantes e aditivos. 

24,15 2.415,00 PILOT 

5 1 UNID borracha branca – especificações: 
tamanho grande, com capa protetora 
ergonômica, isenta de PVC, carga inerte 
e pigmentos, produto atóxico e não 

6,23 311,50 FABER 
CASTELL 
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perecível. dimensões aproximadas: 5,6 com 
de comprimento, 1,1 cm de espessura, 3,3 
cm de largura. 

6 1 UNID 

Apontador com depósito jumbo: garantia 
de mais facilidade ao apontar e maior 
durabilidade, que proporcione encaixe 
perfeito para mãozinhas pequenas. 
medidas aproximada do produto 
comprimento 46 mm, largura 15 mm, 
altura 26 mm. composição: resinas 
termos plásticas e lâmina de aço 
temperado. certificado pelo INMETRO. 

4,26 213,00 
FABER 

CASTELL 

7 1 UNID 

Guia de escrita para página inteira – 
descrição do produto:- ideal para 
pessoas com todos os graus de 
deficiência visual tornando possível ser 
guiado para escrita de textos usando- se 
a escrita convencional. especificações 
técnicas: produto de alta qualidade e 
durabilidade. manipulação muito fácil. 
material do produto em abs, lavável não 
sofre com a ferrugem. dimensões da guia 
(largura x comprimento x espessura) 20,8 
cm x 29,5 x 1,5 mm dimensões área vazada 
(largura x comprimento) 1,2 cm x 17,5 cm. 

40,60 2.030,00 CIVIAN 

8 1 UNID 

Porta Lápis de kit escolar do aluno: 
confeccionada em lona de nylon 420-
cross, na cor preta, com as seguintes 
medidas finais: corpo medindo, 8,5cm de 
altura, por 22 cm de comprimento, por 4,5 
cm de profundidade, com fechamento 
superior central, em zíper grosso preto nº 
08, medindo 31 cm de comprimento, com 
um cursor grande niquelado nº 08. uma 
alça de mão em lona nylon 420-cross, 
com 8,5 cm de vão e 17 cm de 
comprimento total, pot 2,3 cm de largura, 
de um lado e do outro viés preto de 2,5 
cm de largura, com vão de 2,5 cm e 
comprimento total de 5cm. na parte 
frontal do mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela Prefeitura), com 
as seguintes medidas aproximadas: 12 
cm de largura, por 5 cm de altura 

8,12 406,00 NEW TENIS 

9 1 CX 

Uma Caixa contendo 6 lápis – 6b - 
especificações: eco lápis: produzido com 
madeira 100% reflorestada. madeira macia 
que garante excelente apontabilidade. 
ponta max resistente: fórmula com 
exclusivas micropartículas ativas que 
garante a mais alta resistência, maciez e 
apagabilidade técnica sekural: exclusivo 
processo de colagem do grafite na 
madeira, proporcionando maior resistência 
à quebra ideal para desenho artístico ou 
técnico, esboços e escrita em geral. 
formato sextavado. 

19,24 962,00 
FABER 

CASTELL 

10 1 UNID 

Garrafa para água pequena - squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na 
cor vermelha pantone 18- 1763 tpx, com 
bico em PVC no centro da tampa na cor 
branca, com sistema “abre e fecha” para 
saída d'água. o corpo dever ser em 
polietileno de baixa densidade e 
polietileno de alta densidade produtos 
não reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 11, 5 
cm de altura, onde deve ser estampado o 
brasão através do processo de serigrafia 
ultravioleta. 

5,03 251,50 IB 

11 1 UNID Lupa Régua para leitura – indicada para 81,20 4.060,00 CIVIAN 
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leitura de textos com palavras miúdas. tipo 
Régua ou de bolso. 

12 1 CJ 

Conjunto de Caneta hidrográfica com 12 
cores – especificações: embalagem 
contendo 12 cores, aplicação em 
superfícies de papel, corpo e tampa em 
material termoplástico, com traçado 
médio, atóxico, com carga de água, 
corantes e umectantes, pavio acetato e 
ponta fina em poliéster. 

10,92 546,00 COMPACTOR 

13 1 UNID 

Tesoura sem ponta lâminas em aço inox 
5": cabos em polipropileno. lâmina com 
maior durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico. lâmina sem ponta, 
proporcionando maior segurança. pode ir 
à máquina de lavar louças. os olhais da 
Tesoura devem ter formato anatômico, 
fixada por parafuso metálico ou outro 
sistema que assegure o perfeito ajuste. 
medidas aproximadas: comprimento 13 
cm, largura 78mm, altura 177. marca do 
produto deve ser gravada na lâmina da 
Tesoura.  

10,62 531,00 TRAMONTINA 

14 1 UNID 

Caderno de desenho: tamanho a4 – 
formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e 
acoplado em papel off set 120 g, cor 4x0 
cor, laminação brilho (impressão com 
sangria), sendo no mínimo 01 modelos 
de capa. miolo: em papel offset 75g, 275 
x 200mm (fechado), sem pauta, com 80 
folhas. acabamento: em espiral. 
personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 

8,53 426,50 MÁXIMA 

15 1 UNID 

Régua plástica de 30cm cristal: sem 
deformidades ou rebarbas, escalas claras 
e precisas, com divisão em milímetros, 
destaque a cada 5 milímetros com 
marcação numerada a cada centímetro 
na cor preta, com impressão legível e sem 
falhas, feitas pelo processo de 
tampografia. dimensões de 310 mm 
comprimento x 32 mm largura x 4 mm 
espessura. no centro da Régua deverá 
conter uma espécie de canal rebaixado 
com efeito de ampliação de imagem, que 
sirva como guia de leitura . o produto deve 
ter a marca do fabricante. e a inscrição 
“distribuição gratuita, venda proibida”. o 
licitante deverá apresentar laudo que 
comprove que o produto está em 
conformidade quanto a suas propriedades 
químicas conforme os requisitos da norma 
nbr 15.236:2020 (toxicologia) e nbr 
16.040:2018 (isenção de ftalatos) assim 
como relatório de ensaio laboratorial, 
determinando teores aceitáveis de 
bisfenol-a (bpa). obrigatória certificação 
(selo) do INMETRO. 

6,90 345,00 ECOPLACA 

 Valor unitário do kit 9 R$ = 504,13 
Valor total do kit 9 = R$ 25.206,50 

 
ITEM 2 – KIT 10 

ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM NECESSODADES EDUCATIVAS – SÍNDROME DE IRLEN 

QUANT. KIT ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
 
 

20 1 6 unid 

Caderno com pauta ampliada para baixa 
visão: formato 200x280mm, composto por 
miolo em papel 75g/m2, com 100 folhas, 
impressão 1x1 cor de 16 pautas na cor 
preto, capa e contra capa confeccionadas 
com lâmina flexível de pet reciclado 
branca, impressas em uma cor traço de 

22,30 2.676,00 ECOPLACA 

D4Sign b1e1197c-a76d-40e8-8ae7-6545a948dd3e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 
 

 
Rua São João, 290, Centro – CEP: 33.230-103, Lagoa Santa/MG.Fone: (031) 3688 1300  

Fone: (031) 3688 1300  

 

arquivo digital fornecido, com tintas 
resistentes e atóxicas, espiral injetado em 
pet reciclado verde ou cristal. para as 
partes plásticas, capa e contra capa e 
espiral, serão exigidos laudos laboratoriais 
atestando conformidade com a norma abnt 
nbr 15.236:2016 (segurança de artigos 
escolares). 

2 1 UNID 
plano inclinado – especificações em 
madeira mdf, 28x35,5cm, três posições de 
inclinação, com garra. 

81,20 1.624,00 CIVIAN 

3 1 CX 

Caixa de Lápis de Cor jumbo – 12 cores: 
ponta resistente, perfil triangular, ideal 
para mãozinhas pequenas. medidas 
aproximadas do lápis: comprimento 127 
mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da 
mina 4 mm. composição: pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, cera e madeira 
reflorestada. embalagem de papel 
reciclável com tabela de cores e espaço 
para identificação do aluno. certificado 
pelo INMETRO - personalizado (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura). 

39,18 783,60 
FABER 

CASTELL 

4 1 CJ 

Conjunto de Caneta ponta porosa – 
especificações: Conjunto Canetas pontas 
porosas cores azul, preta e vermelha, com 
ponta média de 1.0 mm, corpo triangular. 
composição da tinta: veículo aquoso, 
umectantes, corantes e aditivos. 

24,15 483,00 PILOT 

5 1 CJ 

Conjunto de Caneta hidrográfica com 12 
cores: embalagem contendo 12 cores, 
aplicação em superfícies de papel, corpo 
e tampa em material termoplástico, com 
traçado médio, atóxico, com carga de 
água, corantes e umectantes, pavio 
acetato e ponta fina em poliéster. 

10,92 218,40 
COMPACT

OR 

6 1 unid 

Borracha branca – especificações: 
tamanho grande, com capa protetora 
ergonômica, isenta de PVC, carga inerte 
e pigmentos, produto atóxico e não 
perecível. dimensões aproximadas: 5,6 com 
de comprimento, 1,1 cm de espessura, 3,3 
cm de largura. 

6,23 124,60 
FABER 

CASTELL 

7 1 unid 

Apontador com depósito jumbo: garantia 
de mais facilidade ao apontar e maior 
durabilidade, que proporcione encaixe 
perfeito para mãozinhas pequenas. 
medidas aproximada do produto 
comprimento 46 mm, largura 15 mm, 
altura 26 mm. composição: resinas 
termos plásticas e lâmina de aço 
temperado. certificado pelo INMETRO. 

4,26 85,20 
FABER 

CASTELL 

8 1 UNID 

Porta Lápis de kit escolar do aluno: 
confeccionada em lona de nylon 420-
cross, na cor preta, com as seguintes 
medidas finais: corpo medindo, 8,5cm de 
altura, por 22 cm de comprimento, por 4,5 
cm de profundidade, com fechamento 
superior central, em zíper grosso PRETO 
Nº 08, medindo 31 CM de comprimento, 
com um cursor grande niquelado Nº 08. 
uma alça de mão em lona nylon 420-
cross, com 8,5 cm de vão e 17 cm de 
comprimento total, pot 2,3 cm de largura, 
de um lado e do outro viés preto de 2,5 
cm de largura, com vão de 2,5 cm e 
comprimento total de 5cm. na parte frontal 
do mesmo, silk em 01 cor branca, (arte a 
ser fornecida pela Prefeitura), com as 
seguintes medidas aproximadas: 12 cm 
de largura, por 5 cm de altura. 

8,12 162,40 NEW TENIS 

9 1 UNID 

Garrafa para água pequena - squeeze 
escolar: Garrafa d'água personalizada de 
300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro 
com altura de 14,5 cm, com a tampa 

5,03 100,60 IB 
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fechada. tampa rosqueável em PVC, com 
diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na 
cor vermelha pantone 18- 1763 tpx, com 
bico em PVC no centro da tampa na cor 
branca, com sistema “abre e fecha” para 
saída d'água. o corpo dever ser em 
polietileno de baixa densidade e 
polietileno de alta densidade produtos não 
reciclados), na cor branca nas medidas 
de 7 cm de diâmetro de 11, 5 cm de 
altura, onde deve ser estampado o brasão 
através do processo de serigrafia 
ultravioleta. 

10 1 CX 

uma caixa contendo 6 lápis – 6b - 
especificações: eco lápis: produzido com 
madeira 100% reflorestada. madeira macia 
que garante excelente apontabilidade. 
ponta max resistente: fórmula com 
exclusivas micropartículas ativas que 
garante a mais alta resistência, maciez e 
apagabilidade técnica sekural: exclusivo 
processo de colagem do grafite na 
madeira, proporcionando maior resistência 
à quebra ideal para desenho artístico ou 
técnico, esboços e escrita em geral. 
formato sextavado. 

19,24 384,80 
FABER 

CASTELL 

11 1 UNID 

Guia de escrita para página inteira – 
descrição do produto:- ideal para 
pessoas com todos os graus de 
deficiência visual tornando possível ser 
guiado para escrita de textos usando- se 
a escrita convencional. especificações 
técnicas: produto de alta qualidade e 
durabilidade. manipulação muito fácil. 
material do produto em abs, lavável não 
sofre com a ferrugem. dimensões da guia 
(largura x comprimento x espessura) 20,8 
cm x 29,5 x 1,5 mm dimensões área vazada 
(largura x comprimento) 1,2 cm x 17,5 cm. 

40,60 812,00 CIVIAN 

12 1 UNID 

Cola - liquida 110gr: Cola de uso escolar, 
não tóxica e 100% lavável mesmo depois 
de seca na roupa. sua ponteira twistt-off 
permite aplicações mais fáceis e precisas. 
não tem solventes nem PVC, é multiuso. 
cola papel, papelão, fotos e algodão. com 
certificação do INMETRO. 

6,62 132,40 TENAZ 

13 1 UNID 

Tesoura sem ponta lâminas em aço inox 
5": cabos em polipropileno. lâmina com 
maior durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico. lâmina sem ponta, 
proporcionando maior segurança. pode ir 
à máquina de lavar louças. os olhais da 
Tesoura devem ter formato anatômico, 
fixada por parafuso metálico ou outro 
sistema que assegure o perfeito ajuste. 
medidas aproximadas: comprimento 13 
cm, largura 78mm, altura 177. marca do 
produto deve ser gravada na lâmina da 
Tesoura.  

10,62 212,40 TRAMONTINA 

14 1 UNID 

Caderno de desenho: tamanho a4 – 
formato capa: 550 x 200mm – capa dura 
em papelão 2,2mm empastado e 
acoplado em papel off set 120 g, cor 4x0 
cor, laminação brilho (impressão com 
sangria), sendo no mínimo 01 modelos de 
capa. miolo: em papel offset 75g, 275 x 
200mm (fechado), sem pauta, com 80 
folhas. acabamento: em espiral. 
personalizado (arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 

8,53 170,60 MÁXIMA 

15 1 UNID 

Régua plástica de 30cm cristal: sem 
deformidades ou rebarbas, escalas claras 
e precisas, com divisão em milímetros, 
destaque a cada 5 milímetros com 
marcação numerada a cada centímetro 

6,90 138,00 ECOPLACA 
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na cor preta, com impressão legível e sem 
falhas, feitas pelo processo de 
tampografia. dimensões de 310 mm 
comprimento x 32 mm largura x 4 mm 
espessura. no centro da Régua deverá 
conter uma espécie de canal rebaixado 
com efeito de ampliação de imagem, que 
sirva como guia de leitura . o produto deve 
ter a marca do fabricante. e a inscrição 
“distribuição gratuita, venda proibida”. o 
licitante deverá apresentar laudo que 
comprove que o produto está em 
conformidade quanto a suas propriedades 
químicas conforme os requisitos da norma 
nbr 15.236:2020 (toxicologia) e nbr 
16.040:2018 (isenção de ftalatos) assim como 
relatório de ensaio laboratorial, 
determinando teores aceitáveis de 
bisfenol-a (bpa). obrigatória certificação 
(selo) do INMETRO. 

 VALOR UNITÁRIO DO KIT 10 R$ = 405,40 
VALOR TOTAL DO KIT 10 = R$ 8.108,00 

 

ITEM 3 – KIT 11 
ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDUCATIVAS – CEGUEIRA TOTAL 

QUANT. KIT ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
 
 
 
 

20 

1 1 UNID 

Soroban – é um equipamento para 
cálculo. Características: caixa 
retangular rasa com 21 eixos 
verticais; antiderrapante; 
dimensões: 24,2x8,5x1 cm. 

140,07 2.801,40 CIVIAN 

2 1 UNID 

Régua de assinatura – a gua de 
assinatura é um excelente produto 
que auxilia as pessoas co 
deficiência visual a assinar 
diversos documentos. 
Características: suporte 
emborrachado antiderrapante; 
espaço vazado: 10 x 1 cm; 
dimensões: 12,5 x 3,5 x 0,12 cm. 

32,48 649,60 CIVIAN 

3 1 UNID 

Reglete de mesa com punção – 
especificações: base de madeira 
mdf envernizada, medindo 20 x 33 
cm com 7 posições de encaixe nas 
canaletas laterais, base 
antiderrapante, cantos 
arredondados e presilha de 
alumínio na parte superior central 
da base, com pinos fixos na 
dobradiça para fixação do papel: 
Régua de alumínio de 4 linhas e 27 
celas, com passador de fita 
rotuladora, pino para fixação do 
papel também na Régua, 
marcação em relevo a cada 5 
celas, gabarito braile estampado na 
Régua inferior e cantos 
arredondados em cada cela da 
Régua superior para perfuração do 
ponto, aba lateral para abrir a 
Régua, pinos de fixação na base e 
dobradiça. Punção para escrita 
braile, confeccionados em plástico, 
no formato de pêra, medindo 5,5 
cm, com ponteiras de aço 
inoxidável. 

304,50 6.090,00 FENIX 

4 2 PCT 

Folhas de papel 40 e 60 k, tamanho 
a4. Papel para impressão e escrita 
em braille, no formato a4 com 120gr. 
Pacote: 500 folhas. 

54,81 2.192,40 MILPIL 

5 1 UNID Porta Lápis de kit escolar do aluno: 8,12 162,40 NEW TENIS 
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confeccionada em lona de nylon 
420-cross, na cor preta, com as 
seguintes medidas finais: corpo 
medindo, 8,5cm de altura, por 22 
cm de comprimento, por 4,5 cm de 
profundidade, com fechamento 
superior central, em zíper grosso 
preto nº 08, medindo 31 cm de 
comprimento, com um cursor 
grande niquelado nº 08. Uma alça 
de mão em lona nylon 420-cross, 
com 8,5 cm de vão e 17 cm de 
comprimento total, pot 2,3 cm de 
largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com 
vão de 2,5 cm e comprimento total 
de 5cm. Na parte frontal do 
mesmo, silk em 01 cor branca, 
(arte a ser fornecida pela 
Prefeitura), com as seguintes 
medidas aproximadas: 12 cm de 
largura, por 5 cm de altura. 

6 1 UNID 

Garrafa para água pequena - 
squeeze escolar: Garrafa d'água 
personalizada de 300 ml, nas 
medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e 
altura de 4 cm, na cor vermelha 
pantone 18- 1763 tpx, com bico em 
PVC no centro da tampa na cor 
branca, com sistema “abre e fecha” 
para saída d'água. o corpo dever 
ser em polietileno de baixa 
densidade e polietileno de alta 
densidade produtos não 
reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 
11, 5 cm de altura, onde deve ser 
estampado o brasão através do 
processo de serigrafia ultravioleta. 

5,03 100,60 IB 

7 1 UNID 

Punção para escrita braile, auxilia 
o deficiente visual escrever em 
braille. características: formato 
bolinha; a capa protetora para a 
ponta, também funciona como 
apagador; cabo de alta resistência 
e densidade em polipropileno; 
ponta em aço inox com tratamento 
anti ferrugem; dimensões: 7 x 2,5 cm. 

30,45 609,00 CIVIAN 

8 1 UNID 

Cola - liquida 110gr: Cola de uso 
escolar, não tóxica e 100% lavável 
mesmo depois de seca na roupa. 
sua ponteira twistt-off permite 
aplicações mais fáceis e precisas. 
não tem solventes nem PVC, é 
multiuso. cola papel, papelão, fotos 
e algodão. com certificação do 
INMETRO. 

6,62 132,40 TENAZ 

9 1 CJ 

Conjunto de Caneta ponta porosa 
– especificações: Conjunto Canetas 
pontas porosas cores azul, preta e 
vermelha, com ponta média de 1.0 
mm, corpo triangular. composição 
da tinta: veículo aquoso, 
umectantes, corantes e aditivos. 

24,15 483,00 PILOT 

10 1 CJ 

Conjunto de Caneta hidrográfica 
com 12 cores: embalagem 
contendo 12 cores, aplicação em 
superfícies de papel, corpo e 
tampa em material termoplástico, 
com traçado médio, atóxico, com 
carga de água, corantes e 
umectantes, pavio acetato e ponta 

10,92 218,40 COMPACTOR 
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fina em poliéster. 

11 1 UNID 

Tesoura sem ponta lâminas em 
aço inox 5": cabos em 
polipropileno. lâmina com maior 
durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico. lâmina sem 
ponta, proporcionando maior 
segurança. pode ir à máquina de 
lavar louças. os olhais da Tesoura 
devem ter formato anatômico, 
fixada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o 
perfeito ajuste. medidas 
aproximadas: comprimento 13 cm, 
largura 78mm, altura 177. marca 
do produto deve ser gravada na 
lâmina da Tesoura.  

10,62 212,40 TRAMONTINA 

12 1 UNID 

Caderno de desenho: tamanho a4 
– formato capa: 550 x 200mm – 
capa dura em papelão 2,2mm 
empastado e acoplado em papel 
off set 120 g, cor 4x0 cor, 
laminação brilho (impressão com 
sangria), sendo no mínimo 01 
modelos de capa. miolo: em papel 
offset 75g, 275 x 200mm (fechado), 
sem pauta, com 80 folhas. 
acabamento: em espiral. 
personalizado (arte a ser fornecida 
pela Prefeitura). 

8,53 170,60 MÁXIMA 

13 1 UNID 

Régua plástica de 30cm cristal: sem 
deformidades ou rebarbas, escalas 
claras e precisas, com divisão em 
milímetros, destaque a cada 5 
milímetros com marcação 
numerada a cada centímetro na 
cor preta, com impressão legível e 
sem falhas, feitas pelo processo de 
tampografia. dimensões de 310 mm 
comprimento x 32 mm largura x 4 
mm espessura. no centro da Régua 
deverá conter uma espécie de 
canal rebaixado com efeito de 
ampliação de imagem, que sirva 
como guia de leitura . o produto 
deve ter a marca do fabricante. e a 
inscrição “distribuição gratuita, 
venda proibida”. o licitante deverá 
apresentar laudo que comprove 
que o produto está em 
conformidade quanto a suas 
propriedades químicas conforme os 
requisitos da norma nbr 15.236:2020 
(toxicologia) e nbr 16.040:2018 
(isenção de ftalatos) assim como 
relatório de ensaio laboratorial, 
determinando teores aceitáveis de 
bisfenol-a (bpa). obrigatória 
certificação (selo) do INMETRO. 

6,90 138,00 ECOPLACA 

 VALOR UNITÁRIO DO KIT 11 R$ = 698,01 
VALOR TOTAL DO KIT 11 = R$ 13.960,20 

 

ITEM 4 – KIT 12 
ESTUDANTES ENSINO INFANTIL COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – BAIXA VISÃO  

QUANT. KIT ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

MARCA 

 
 
 
 
 
 

1 1 UNID 

Apontador com depósito jumbo: 
garantia de mais facilidade ao 
apontar e maior durabilidade, que 
proporcione encaixe perfeito para 
mãozinhas pequenas. medidas 
aproximada do produto 
comprimento 46 mm, largura 15 

4,26 195,96 
FABER 

CASTELL 
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46 

mm, altura 26 mm. composição: 
resinas termos plásticas e lâmina 
de aço temperado. certificado pelo 
INMETRO. 

2 1 UNID 

Caderno de registro cotidiano (tipo 
agenda personalizada): formato 
capa: 165x230 mm. 
capa/contracapa: em papelão 2,2 
mm (capa dura) empastado e 
acoplado com papel offset 120 g. 
cor 4x0, laminação fosca 
(impressão com sangria), sendo 01 
modelo de capa. forro (guarda); em 
papel offset 120 g., cor 1x0. 
acabamento: espiral de plástico - 
miolo personalizado 122 folhas 
160x230 mm, papel offset 75 g, cor 
1 x 1. com divisórias a cada 20 
folhas – 4 x 4 cores em papel 
couche 115 gramas. agenda com 
calendário e 02 datas por página. 
personalizado (arte a ser fornecida 
pela Prefeitura). 

20,62 948,52 PRÁTICA 

3 1 UNID 

Caixa de Lápis de Cor jumbo 12 
cores: ponta resistente, perfil 
triangular, ideal para mãozinhas 
pequenas. medidas aproximadas 
do lápis: comprimento 127 mm, 
entre faces 9,5 mm, diâmetro da 
mina 4 mm. composição: 
pigmentos, aglutinantes, carga 
inerte, cera e madeira reflorestada. 
embalagem de papel reciclável 
com tabela de cores e espaço para 
identificação do aluno. certificado 
pelo INMETRO - personalizado 
(arte a ser fornecida pela 
Prefeitura). 

39,18 1.802,28 
FABER 

CASTELL 

4 1 FR 

Cola - liquida 110gr: Cola de uso 
escolar, não tóxica e 100% lavável 
mesmo depois de seca na roupa. 
sua ponteira twistt-off permite 
aplicações mais fáceis e precisas. 
não tem solventes nem PVC, é 
multiuso. cola papel, papelão, fotos 
e algodão. com certificação do 
INMETRO. 

6,62 304,52 TENAZ 

5 1 UNID 

Tesoura sem ponta lâminas em 
aço inox 5": cabos em 
polipropileno. lâmina com maior 
durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico. lâmina sem 
ponta, proporcionando maior 
segurança. pode ir à máquina de 
lavar louças. os olhais da Tesoura 
devem ter formato anatômico, 
fixada por parafuso metálico ou 
outro sistema que assegure o 
perfeito ajuste. medidas 
aproximadas: comprimento 13 cm, 
largura 78mm, altura 177. marca 
do produto deve ser gravada na 
lâmina da Tesoura. 

10,62 488,52 TRAMONTINA 

6 1 UNID 

Caderno de desenho: tamanho a4 
– formato capa: 550 x 200mm – 
capa dura em papelão 2,2mm 
empastado e acoplado em papel 
off set 120 g, cor 4x0 cor, 
laminação brilho (impressão com 
sangria), sendo no mínimo 01 
modelos de capa. miolo: em papel 
offset 75g, 275 x 200mm (fechado), 
sem pauta, com 80 folhas. 
acabamento: em espiral. 
personalizado (arte a ser fornecida 

8,53 392,38 MÁXIMA 
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pela Prefeitura). 

7 1 CX 

Caixa de gizão de cera com 12 
cores: fórmula resistente a quebra, 
cores vivas que facilitam o 
aprendizado, ideal para mãozinhas 
pequenas. formato redondo. 
medidas aproximadas do giz: 
comprimento 98 mm, diâmetro 12 
mm. composição: ceras, pigmentos 
e cargas inertes. embalagem de 
papel reciclável com tabela de 
cores e espaço para identificação 
do aluno. produto atóxico com 
garantia de qualidade. certificado 
pelo INMETRO fabricação - (arte a 
ser fornecida pela Prefeitura). 

6,54 300,84 ACRILEX 

8 1 UNID 
Plano inclinado – especificações 
em madeira mdf, 28 x 35,5 cm, três 
posições de inclinação, com garra. 

81,20 3.735,20 CIVIAN 

9 1 UNID 

Guia de escrita para página inteira 
– descrição do produto:- ideal para 
pessoas com todos os graus de 
deficiência visual tornando possível 
ser guiado para escrita de textos 
usando- se a escrita convencional. 
especificações técnicas: produto de 
alta qualidade e durabilidade. 
manipulação muito fácil. material 
do produto em abs, lavável não 
sofre com a ferrugem. dimensões 
da guia (largura x comprimento x 
espessura) 20,8 cm x 29,5 x 1,5 
mm dimensões área vazada 
(largura x comprimento) 1,2 cm x 
17,5 cm. 

40,60 1.867,60 CIVIAN 

10 1 UNID 

Lupa Régua para leitura – 
indicada para leitura de textos 
com palavras miúdas. tipo Régua 
ou de bolso. 

81,20 3.735,20 CIVIAN 

11 1 UNID 

Garrafa para água pequena - 
squeeze escolar: Garrafa d'água 
personalizada de 300 ml, nas 
medidas de 7 cm de diâmetro com 
altura de 14,5 cm, com a tampa 
fechada. tampa rosqueável em 
PVC, com diâmetro de 4,7 cm e 
altura de 4 cm, na cor vermelha 
pantone 18- 1763 tpx, com bico em 
PVC no centro da tampa na cor 
branca, com sistema “abre e fecha” 
para saída d'água. o corpo dever 
ser em polietileno de baixa 
densidade e polietileno de alta 
densidade produtos não 
reciclados), na cor branca nas 
medidas de 7 cm de diâmetro de 
11, 5 cm de altura, onde deve ser 
estampado o brasão através do 
processo de serigrafia ultravioleta. 

5,03 231,38 IB 

12 1 UNID 

Porta Lápis de kit escolar do aluno: 
confeccionada em lona de nylon 
420-cross, na cor preta, com as 
seguintes medidas finais: corpo 
medindo, 8,5cm de altura, por 22 
cm de comprimento, por 4,5 cm de 
profundidade, com fechamento 
superior central, em zíper grosso 
preto Nº 08, medindo 31 cm de 
comprimento, com um cursor 
grande niquelado Nº 08. uma alça 
de mão em lona nylon 420-cross, 
com 8,5 cm de vão e 17 cm de 
comprimento total, pot 2,3 cm DE 
largura, de um lado e do outro viés 
preto de 2,5 cm de largura, com 

8,12 373,52 NEW TENIS 
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vão de 2,5 cm e comprimento total 
de 5cm. na parte frontal do mesmo, 
silk em 01 cor branca, (arte a ser 
fornecida pela Prefeitura), com as 
seguintes medidas aproximadas: 
12 cm de largura, por 5 cm de 
altura. 

13 1 UNID 

Régua plástica de 30cm cristal: sem 
deformidades ou rebarbas, escalas 
claras e precisas, com divisão em 
milímetros, destaque a cada 5 
milímetros com marcação 
numerada a cada centímetro na 
cor preta, com impressão legível e 
sem falhas, feitas pelo processo de 
tampografia. dimensões de 310 mm 
comprimento x 32 mm largura x 4 
mm espessura. no centro da Régua 
deverá conter uma espécie de 
canal rebaixado com efeito de 
ampliação de imagem, que sirva 
como guia de leitura . o produto 
deve ter a marca do fabricante. e a 
inscrição “distribuição gratuita, 
venda proibida”. o licitante deverá 
apresentar laudo que comprove 
que o produto está em 
conformidade quanto a suas 
propriedades químicas conforme os 
requisitos da norma nbr 15.236:2020 
(toxicologia) e nbr 16.040:2018 
(isenção de ftalatos) assim como 
relatório de ensaio laboratorial, 
determinando teores aceitáveis de 
bisfenol-a (bpa). obrigatória 
certificação (selo) do INMETRO. 

6,90 317,40 ECOPLACA 

VALOR UNITÁRIO DO KIT 12 R$ = 319,42 
VALOR TOTAL DO KIT 12 = R$ 14.693,32 

 
LOTE 4 

MOCHILAS 
ITEM 1 – KIT 17  

MOCHILAS PEQUENAS – INTEGRARÃO OS KITS 1,2,3,4 E 12 
 

MOCHILA ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

MARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4230 1 4230 UNID 

Mochila tamanho p: Mochila 
confeccionada em tecido 100 % poliéster 
449 ,06 g/m² (65,15 % revestimento e 
34,85 % tecido base) revestimento de 
policloreto de vinila na cor preta, Mochila 
medindo 27 cm de comprimento, 37 cm de 
altura e 15 cm de largura, contendo 2 
bolsos laterais confeccionado em tela de 
poliéster resinada na cor preta medindo 
12,5 cm de comprimento e 12,5 cm de 
altura com acabamento superior em viés 
de poliéster 22 mm na cor preto. costa da 
Mochila almofadada com espuma pack 4 
mm e costura fantasia em losango, duas 
alças de ombro anatômicas 
confeccionadas em tecido 100 % poliéster 
449,06 g/m² (65,15 % revestimento e 
34,85 % tecido base) revestimento de 
policloreto de vinila na cor preta 
almofadadas com espuma pack 4 mm e 
medindo 33 cm de comprimento e 06 cm 
de largura com regulador tipo castelinho 
25 mm para a regulagem de tamanho 
forradas com nylon resinado preto dublado 
com espuma de poliuretano 4 mm 
costuradas na parte superior da Mochila 
com costura tripla reforçada, uma alça de 

66,00 279.180,00 NEW TENIS 
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mão medindo 20 cm de comprimento e 2,5 
cm de largura na cor preta, duas alças 
inferiores medindo 36 cm de comprimento 
e 2,5 cm de largura na cor preta presar a 
um recorte de tecido 100 % poliéster 
449,06 g/m² (65,15 % revestimento e 
34,85 % tecido base) revestimento de 
policloreto de vinila na cor preta com 
reforço de costura em x costurados na 
parte inferior das costas da Mochila. bolso 
frontal confeccionado em tecido 100 % 
poliamida revestimento policloreto de 
vinila 300 g/m² na cor azul medindo 15 cm 
de comprimento e 14 cm de altura com 
abertura através de ziper n° 6 na cor 
preta, detalhe frontal em vivo de PVC 9 
mm encapado de tecido 100 % poliamida 
revestimento policloreto de vinila 300 G/M² 
na cor azul. abertura principal em ziper de 
poliéster Nº 6 na cor preta com dois 
cursores e medindo 60 cm de 
comprimento, impressão frontal em 
serigrafia 1 cor, costuras internas 
encapadas com viés de PVC 22 mm, toda 
costurada com linha de nylon Nº 60 e com 
reforço nos pontos de maior tração. 

VALOR TOTAL DO KIT 17 = R$ 279.180,00 
 

ITEM 2 – KIT 18  
MOCHILAS GRANDES – INTEGRARÃO OS KITS 5,6,7,8,9,10 E 11 

 
MOCHILA ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

MARCA 

7800 1 7800 UNID 

Mochila tamanho g: Mochila 
confeccionada em tecido 100 % poliéster 
449 ,06 G/M² ( 65,15 % revestimento e 
34,85 % tecido base ) revestimento de 
policloreto de vinila na cor preta , Mochila 
medindo 31 cm de comprimento , 42 cm 
de altura e 17 cm de largura , contendo 2 
bolsos laterais confeccionado em tela de 
poliéster resinada na cor preta medindo 
14,5 cm de comprimento e 14,5 cm de 
altura com acabamento superior em viés 
de poliéster 22 mm na cor preto .costa da 
Mochila almofadada com espuma pack 4 
mm e costura fantasia em losango, duas 
alças de ombro anatômicas 
confeccionadas em tecido 100 % poliéster 
449,06 g/m² ( 65,15 % revestimento E 
34,85 % tecido base ) revestimento de 
policloreto de vinila na cor preta 
almofadadas com espuma pack 4 mm e 
medindo 38 cm de comprimento e 07 cm 
de largura com regulador tipo castelinho 
25 mm para A regulagem de tamanho 
forradas com nylon resinado preto dublado 
com espuma de poliuretano 4 mm 
costuradas na parte superior da Mochila 
com costura tripla reforçada, uma alça de 
mão medindo 23 cm de comprimento e 2,5 
cm de largura na cor preta, duas alças 
inferiores medindo 41 cm de comprimento 
e 2,5 cm de largura na cor preta presar a 
um recorte de tecido 100 % poliéster 
449,06 g/m² ( 65,15 % revestimento e 
34,85 % tecido base) revestimento de 
policloreto de vinila na cor preta com 
reforço de costura em x costurados na 
parte inferior das costas da Mochila. bolso 
frontal confeccionado em tecido 100 % 
poliamida revestimento policloreto de 
vinila 300 G/M² na cor azul medindo 16 cm 
de comprimento e 17 cm de altura com 

76,00 592.800,00 NEW TENIS 
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abertura através de ziper N° 6 NA cor 
preto, detalhe frontal em vivo de PVC 9 
mm encapado de tecido 100 % poliamida 
revestimento policloreto de vinila 300 g/m² 
na cor azul. abertura principal EM ziper de 
poliéster Nº 6 na cor preto com dois 
cursores e medindo 68 cm de 
comprimento, impressão frontal em 
serigrafia 1 cor, costuras internas 
encapadas com viés de PVC 22 mm,toda 
costurada com linha de nylon Nº 60 e com 
reforço nos pontos de maior tração. 

VALOR TOTAL DO KIT 18 = R$ 592.800,00 
 

ITENS AVULSOS 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
MARCA 

 
01 

 
7600 

 
UNID 

Agenda escolar permanente: composta por 
capa e contra capa em polipropileno (pp) 
medida 140 x 200 mm e 0,45 microns de 
espessura, escanteado. encadernação em 
espiral plástico, lombada de 12 mm, 
personalização das capas em quadricromia. o 
miolo com 350 páginas pautadas, na cor 
preto, em papel de 63 gramas/m2, modelo 
permanente 1 (um) dia por página, com 
impressão de linhas e margens sem rasuras 
ou borrões, com traços limpos e precisos, sem 
dobraduras, rugas, manchas ou furos, com 
alvura mínima de 95 %. formato: 140 x 200 
mm, com o miolo deverá estar encadernado: 
calendário, página para dados pessoais e 
emergência, constar na contra capa impressos 
em 1 (uma) cor: gramatura de página, formato, 
símbolos da reciclagem, número de páginas e 
informações do fabricante, bolsa plástica, tipo 
canguru, confeccionada com lâmina de 
polipropileno (pp), com duplo compartimento a 
ser fixada pelo espiral, Régua plástica , 
confeccionada com lâmina de polipropileno 
(pp), com função conjunta de marcador de 
página e Régua com escala em centímetros, 
com encaixes para fixação no espiral. serão 
exigidos a todos os licitantes laudos 
laboratoriais, emitidos por instituição 
acreditada pelo INMETRO, das capas, espiral, 
bolsa canguru e Régua marcador de texto, 
laudos de conformidade com as normas abnt 
15.236:2020 , isenção de ftalatos conforme a 
norma abnt nbr 16.040:2018 e de níveis 
aceitáveis de bisfenol-a . a fabricação da 
agenda deverá obedecer a norma ABNT NBR 
15.818:2012 (tecnologia gráfica). 

38,95 296.020,00 ECOPLACA 

VALOR TOTAL = R$ 296.020,00 
 

VALOR TOTAL GERAL: 2.757.888,57 (Dois milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito 
reais e cinqüenta e sete centavos) 

 

2.2. As dotações orçamentárias para o exercício de 2022, destinadas ao 
pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no processo pela área 
competente do CONTRATANTE, sob as seguintes rubricas: 
 

Ficha Dotação 
871 02.07.01.12.365.0012.2172.3.3.90.30.00 
793 02.07.01.12.361.0012.2162.3.3.90.30.00 
893 02.07.01.12.366.0012.2176.3.3.90.30.00 
907 02.07.01.12.367.0012.2178.3.3.90.30.00 
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855 02.07.01.12.365.0012.2168.3.3.90.30.00 

2.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo 
órgão requisitante, após a devida comprovação da entrega. 

2.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados, ficando isento o CONTRATANTE de arcar com 
quaisquer ônus. 

2.5. Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

2.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento de 
preços. 

2.7. A nota fiscal deverá ser eletrônica e encaminhada ao CONTRATANTE, 
contendo o número da autorização de fornecimento e número do contrato a 
que se referem e também os dados bancários para depósito do pagamento 
desta, acompanhada da cópia da respectiva autorização de fornecimento. 

2.8. A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, juntamente 
com as notas fiscais certidões para fins de comprovação de regularidade fiscais 
junto às fazendas Federal, Estadual, Trabalhista, Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS e Municipal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO  
 
3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, 
inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, observadas suas alterações, pelas disposições deste Edital e pelos 
preceitos do direito público.  
 
3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser 
rescindido pelo CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a 
legislação pertinente.  
 
3.3. O contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data da sua 
assinatura, podendo ser alterado de acordo com a Lei 8.666/93.  
 
3.4. A arte referente aos itens personalizados dos kits escolares, será enviada à 
CONTRATADA juntamente com a ordem de fornecimento. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, 
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS:  
 
4.1. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer 
revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 
8.666/93. O equilíbrio econômico – financeiro só será admitido na hipótese de 
alteração de preços conforme objeto do contrato, devidamente comprovada e 
espelhada a variação, que deve ser apresentada para avaliação do 
Contratante.  
 
4.2. A Contratada deverá formular ao Contratante requerimento para a revisão 
do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, 
porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações por ela contraídas;  
 
4.3. A comprovação será realizada, preferencialmente, por meio de 
documentos fiscais e, na sua impossibilidade, devidamente demonstrada e 
justificada, por meio de outros documentos, tais como lista de preço de 
fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à 
época da elaboração da proposta ou da última repactuação e do momento do 
pedido de revisão;  
 
4.4. O contratante examinará o requerimento e, após análise e conferência 
dos valores, informará à Contratada quanto ao atendimento ou não do mesmo, 
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações;  
 
4.5. Os efeitos financeiros da revisão de preços serão devidos a contar da 
data do requerimento formalmente apresentado ao Contratante, na hipótese de 
solicitação decorrente de aumento de custos e contará a partir da data do 
evento na hipótese de diminuição dos custos, cabendo à parte interessada a 
iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do 
custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização 
monetária Independentemente de solicitação, o Contratante poderá convocar a 
Contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto 
registrado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em 
virtude da redução dos preços de mercado.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA  

5.1. As entregas de materiais deverão ocorrer de forma INTEGRAL no 
seguinte endereço: Avenida Rodoviária, nº 1313, Conjunto Residencial Lagoa 
Santa, Lagoa Santa/MG, CEP 33.239-102. 

5.2. O dia e horário para a entrega das mercadorias deverão ser agendados 
pelo telefone (31) 3688-1362, devendo ocorrer em dias úteis, no horário de 
08h00min às 16h00min; 
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5.3. A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a 
partir do primeiro dia subsequente ao do recebimento da autorização de 
fornecimento expedida pelo setor responsável. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE  
 
6.1. Obrigações da CONTRATADA:  
 
6.1.1 Incumbe a CONTRATADA o fornecimento dos produtos, conforme preço 
registrado na Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Presencial nº 
013/2021 do Processo Licitatório nº 045/2021 do Consórcio Público para 
Desenvolvimento do Alto Paraopeba – CODAP, tendo como detentor o 
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI e nos 
termos deste contrato; 
 

6.1.1.1 Todas as despesas, que possam recair sobre o objeto, inclusive 
fretes, seguros, impostos etc. estão inclusas no preço.  

 
6.1.2. Respeitar as normas estabelecidas das normas da Lei Federal Nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e do Código Civil Brasileiro (Lei 
10.406/2002).  
 
6.1.3. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades 
que constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e 
exclusivamente pela CONTRATADA.  
 
6.1.4. Manter contato direto com o CONTRATANTE, fornecendo quaisquer 
informações solicitadas.  
 
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
6.2. São obrigações do CONTRATANTE:  
 
6.2.1 - Indicar formalmente, servidor designado para funcionar como 
interlocutor junto à CONTRATADA. 
 
6.2.2 - Nomear servidor para fiscalização e gestão do contrato.  
 
6.2.3 - Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  
 
7.1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á 
multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação 
da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo 
prazo de até cinco anos.  
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7.2. De outras penalidades ou sanções administrativas:  
 
7.2.1. Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
 
a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, 
limitada esta, a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução 
contratual;  
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 
inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito 
de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal 
correspondente pelo prazo de 01 (um ano);  
 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 
inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de 
licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal 
correspondente pelo prazo de 02 (dois anos).  
7.2.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.  
 
7.2.3. Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 
inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64, 
da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
7.3. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de 
qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes 
casos:  
 
a) Por infração a qualquer de suas cláusulas;  
 
b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;  
 
c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas 
neste contrato, sem prévio e expresso aviso do Município;  
 
d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato.  
 
7.4. O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, 
conforme disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
7.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em 
que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os 
meios e recursos que lhes são inerentes.  
 
7.6. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração.  
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7.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.  
 
7.8. As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior 
do órgão de fiscalização do Contrato.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES  
 
8.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.  
 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO  
 
9.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia 
e expressa do CONTRATANTE, o Contrato poderá ser cedido ou transferido 
no todo ou parcialmente.  
 
9.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que 
se encontrar a execução do objeto contratado, desde que o pretenso 
cessionário tenha participado e tenha sido habilitado na presente licitação. 
Serão convocadas as empresas por ordem de classificação obtida na licitação. 
 
9.2. É vedada a cessão deste contrato sem expressa e justificada anuência do 
CONTRATANTE.  
 
9.3. Somente será permitida a cessão em casos de interesse público.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

10.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial dos 
Municípios Mineiros, nos termos do parágrafo único, do art. 61 da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993, a cargo do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
11.1. É dever das partes observar e cumprir as regras impostas pela Lei 
Federal nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e regulamentações 
posteriores, devendo ser observadas, no tratamento de dados, a respectiva 
finalidade específica, a consonância ao interesse público e a competência 
administrativa aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  
 
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Lagoa Santa/MG, como o único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste contrato. E, por 
haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na 
presença das testemunhas presenciais ao ato. 
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Lagoa Santa, 2022 

 
 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NILA ALVES DE REZENDE 
 

 
 

VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA 

ANDRÉ LUIZ DIAS 

CONTRATADA 
 

 
 
 

Testemunhas: _____________________  _________________________ 
  CPF:       CPF: 
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samantafernandes@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 25540) -
Documento de identificação informado: 106.274.476-43 - DATE_ATOM: 2022-09-14T10:07:17-03:00

15 Sep 2022, 09:22:48
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. ADICIONOU o signatário ilcelacerda@lagoasanta.mg.gov.br -
DATE_ATOM: 2022-09-15T09:22:48-03:00

15 Sep 2022, 09:23:57
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. ADICIONOU o signatário licitacao.visa@gmail.com - DATE_ATOM:
2022-09-15T09:23:57-03:00

15 Sep 2022, 09:24:08
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Acusou recebimento (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) - Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 35180) -
Documento de identificação informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-09-15T09:24:08-03:00

15 Sep 2022, 09:27:15
O signatário ilcelacerda@lagoasanta.mg.gov.br DELEGOU a assinatura para
nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - DATE_ATOM: 2022-09-15T09:27:15-03:00

15 Sep 2022, 16:58:45
NILA ALVES DE REZENDE Assinou como parte (e947c7f3-3856-4d3e-8ec3-2a47f8e632b1) - Email:
nilarezende@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 43762) -
Documento de identificação informado: 316.278.976-15 - DATE_ATOM: 2022-09-15T16:58:45-03:00

19 Sep 2022, 11:31:08
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE LUIZ DIAS:71686088604 Assinou como parte
Email: licitacao.visa@gmail.com. IP: 186.206.255.75 (186.206.255.75 porta: 30370). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=ANDRE
LUIZ DIAS:71686088604. - DATE_ATOM: 2022-09-19T11:31:08-03:00

19 Sep 2022, 14:37:01
STHEFANY CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA Assinou como testemunha (93a8876e-3e05-4ef0-
b200-7762d559d073) - Email: sthefanyoliveira@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108
(187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 2554) - Documento de identificação informado: 125.308.626-56 -
DATE_ATOM: 2022-09-19T14:37:01-03:00

19 Sep 2022, 16:00:39
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Assinou como testemunha (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) -
Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 27242)
- Documento de identificação informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-09-19T16:00:39-03:00

19 Sep 2022, 16:00:54
ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Aprovou (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) - Email:
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adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 58908) -
Documento de identificação informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-09-19T16:00:54-03:00
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