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CONVITE Nº 002/2020  
PROCESSO N° 235/2020 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (EXCLUSIVA PARA ME/EPP). 
 
O Município de Cristal, com sede à rua sete de Setembro nº 177, através deste ato torna 
público a quem interessar possa que, no dia 19 de fevereiro de 2020, às 09h30min, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cristal, serão recebidos e abertos os envelopes 
de “Documentos” e “Propostas” do Convite nº 002/2020, para a contratação do objeto 
abaixo descrito, que será processado de acordo com as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, e as demais disposições 
contidas neste convite: 
 
1 - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame a Aquisição de Material de Expediente para a 
Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha constante do Anexo I – Termo de 
Referência.  
 
1.2 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação correrão por conta 
das seguintes dotações orçamentárias: 
  
05 – Secretaria Municipal de Educação  
05.01 – MDE – Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB 
2013000 – Manutenção do Ensino Fundamental  
2800000 – Manutenção do Ensino Infantil 
2313000 – Manutenção da Creche Municipal  
339030 – Material de consumo 
20 – MDE 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
2.1. Conforme Lei Complementar nº 123/2006, somente poderão participar do certame as 
empresas convidadas e as demais empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que 
estiverem cadastradas neste Município e que após realizado o cadastro, manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas, cuja data e hora estão contidas no preâmbulo deste convite e que estiverem 
legalmente enquadradas na condição de Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 
2.2. Uma vez iniciada a seção com a abertura dos envelopes contendo a documentação, 
não serão admitidos à Licitação, participantes retardatários nem serão recebidos envelopes 
seja por qualquer meio. 
 
2.3. A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições 
deste Convite e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
2.4. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e 
contratar com o Município de Cristal suspenso, ou que por este tenham sido declaradas 
inidôneas.  
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3 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente convite se constatar 
irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.  
 
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente convite perante a 
administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação, indicando as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.3. A Impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
4 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS  
 
4.1. Os documentos de habilitação e a proposta serão recebidos pela Comissão de Licitação 
no dia, local e hora mencionados no preâmbulo, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 
02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados respectivamente como nº 01 e nº 
02, conforme sugerido abaixo: 
             
AO MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
CONVITE N° 002/2020 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
CONVITE N° 002/2020 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)  
 
 
4.2. O envelope n° 01 deverá conter os seguintes documentos: 
 
- Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) Comprovante de inscrição e situação Cadastral no CNPJ, emitido pela Receita Federal; 
b) Declaração firmada por contador de que se encontra legalmente enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
c) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF); 
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
f) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 
Seguridade Social; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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- Qualificação Econômico-Financeira: 

h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da 
Sede do Interessado (da Pessoa Jurídica) em um período não superior a 60 (sessenta) 
dias da data aprazada para a entrega dos envelopes; 
  
- Declarações e Outros: 
i) Declaração de que a licitante não possui menores no seu quadro de funcionários, 
conforme disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V do Art. 27 
da Lei 8.666/93.  
  
j) Declaração de idoneidade conforme modelo (Anexo II). 
 
k) O representante que responderá pela empresa nos atos do processo licitatório que 
estiver na condição de sócio ou titular da mesma, deverá juntar à documentação, cópia do 
CONTRATO SOCIAL ou DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL, para comprovar que tem 
poderes estatutários ou contratuais para tal ato. 
 
l) Se o representante for procurador constituído pela empresa para representá-la no 
processo licitatório, este, na condição de OUTORGADO, também deverá juntar à 
documentação, além da PROCURAÇÃO, cópia do CONTRATO SOCIAL ou DECLARAÇÃO DE 
FIRMA INDIVIDUAL para comprovar que o OUTORGANTE tem poderes estatutários ou 
contratuais para tal ato. 
 
4.3. Todos os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, cópia 
autenticada por tabelião ou cópia simples acompanhada dos originais, os quais serão 
autenticados pela Comissão de Licitação. 
   
4.4. Os documentos emitidos de forma “on-line”, sujeitos à verificação de autenticidade 
através de consulta ao site que o expediu, não precisarão estar autenticados. 
 
4.5. O envelope n° 02 deverá conter: 
 
a) A proposta Comercial contendo a marca e o valor unitário de cada um dos itens licitados, 
conforme relacionados no Anexo I deste Convite, nos quais deverão estar incluídos todos os 
custos diretos e indiretos relacionados com os mesmos, tais como, encargos sociais e 
trabalhistas, contribuições sociais, impostos, taxas e quaisquer outros ônus que incidam 
sobre o valor das mercadorias, na execução do objeto desta licitação; 
 
Obs.: A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa ou 
papel simples contendo o CNPJ, constando de folha(s) numerada(s) seqüencialmente e 
rubricada(s) e/ou assinada(s) por representante credenciado da empresa, não podendo ter 
emendas e/ou rasuras, cujo prazo de validade deverá ser de, no mínimo, 60 dias a contar 
da sua apresentação. 
 
4.6. A apresentação das propostas implica na aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste convite e seus anexos, carecendo de validade qualquer nova 
proposição em desacordo com as referidas condições. 
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Obs.: Além da Proposta impressa descrita na alínea “a” do sub-item 4.5, solicitamos que 
o licitante traga ou envie junto com os documentos sua proposta digital, por meio 
magnético (pen-drive, CD, DVD), gerada através do aplicativo “Kit Proposta” disponível 
aos licitantes no site do Município para instalação em computador próprio, conforme 
detalhado no Tutorial de Instalação do Kit Proposta, com o objetivo de tornar mais ágil o 
processo de cadastramento das propostas. 
 
5 - DO JULGAMENTO 
 
5.1. Esta licitação será processada e julgada por uma Comissão de Julgamento de 
Licitações, designada pela Prefeita Municipal, conforme Portaria Municipal nº 15.357/2019, 
que poderá ser assessorada por técnicos e/ou especialistas. 
 
5.2. No local, data e hora previstos no preâmbulo deste Convite, a Comissão de 
Julgamento de Licitações, de posse dos envelopes intitulados “DOCUMENTOS”, passará 
imediatamente a apreciação do conteúdo desses nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, sendo as folhas neles contidas rubricadas uma a uma pelos membros da 
Comissão e pelos licitantes presentes ao ato. 
 
5.3. Finda a fase de habilitação, sem que haja intenção de recurso por parte dos licitantes, 
a Comissão de Julgamento de Licitações, de posse dos envelopes intitulados 
“PROPOSTAS”, passará a apreciação do conteúdo desses, nos termos da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações, sendo as folhas nele contidas rubricadas uma a uma pelos membros 
da Comissão e pelos licitantes presentes ao ato. 
 
5.4. O tipo desta licitação é MENOR PREÇO, devendo seu objeto ser adjudicado ao 
licitante que apresentar a proposta de acordo com o Convite, utilizando-se, portanto, o 
critério de Menor Preço Por Item, para aquisição do objeto licitado. 
 
5.5. As propostas serão analisadas para verificar erros a serem corrigidos pela Comissão de 
Julgamento de Licitações conforme segue: 
 
a) Havendo diferença entre o valor numérico e o valor por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso. 
b) Havendo erro no cálculo do valor total, entendido esse como sendo o resultado da 
multiplicação do valor unitário pela quantidade solicitada, prevalecerá o valor indicado 
como unitário. 
 
5.6. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

5.7. Ocorrendo empate entre um ou mais itens, ocasião em que tenha sido ofertado valores 
iguais, terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação 
prévia de todos os licitantes. 
 
5.8. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atendam as exigências deste ato convocatório; 
b) Contiverem preços excessivos ou que, após análise da Comissão de Julgamento de 
Licitações, contiverem preços manifestamente inexeqüíveis; 
c) Contiverem condições de pagamento diferentes das estipuladas neste Convite; 
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5.9. O valor cotado deverá ser apresentado com até duas casas após a vírgula, 
observando-se que o descumprimento dessa determinação implicará no aproveitamento da 
proposta tão somente nesses termos, não sendo permitidos arredondamentos. 
 
5.10. Ao final da sessão, realizada em ato público, será lavrada ata, devidamente assinada 
por todos os presentes, com a verificação da conformidade de cada proposta ao Convite, 
julgamento e classificação dos mesmos.  
 
5.11. É facultada a Prefeitura Municipal de Cristal, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
6 - DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS 
 
6.1. Dos atos da administração decorrentes desta licitação, bem como dos termos e 
normas deste Convite, caberão as impugnações e recursos previstos no artigo 41 e § 1º, 2º 
e 3º e no artigo 109 da Lei Federal 8666/93. 
 
6.2. Os recursos administrativos interpostos pelos licitantes serão analisados em primeira 
instância, pela Comissão de Julgamento de Licitações.      
 

7 - DA HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO: 
 
7.1. A homologação e adjudicação desta licitação são de responsabilidade da Sra. Prefeita 
Municipal e será realizada depois de esgotados os prazos recursais, ou, quando houver 
recurso, após o julgamento definitivo dos mesmos. 

 
8 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
 
8.1. Homologada a licitação, a Seção de Compras e Licitações encaminhará a autorização 
de compra/empenho ao(s) licitante(s) vencedor(es) que deverá(ão) efetuar a entrega dos 
produtos na Prefeitura Municipal de Cristal RS, situado na Rua Sete de Setembro nº 
177, sem quaisquer ônus adicionais, no prazo descrito no item anterior, sob pena de decair 
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/93.  
 
8.2. A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada no prazo de até 15 (quinze) dias, a 
contar do recebimento da autorização de compra/empenho, sujeito a alterações a depender 
da necessidade da Administração. 

 
09 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
9.1. O pagamento será efetuado em moeda vigente no país, em até 30 (trinta) dias, após a 
efetiva entrega da mercadoria, ficando condicionada a apresentação da Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo servidor responsável da Secretaria Municipal de Educação. 
 
9.2. No pagamento será observado o estipulado no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. A vencedora que não satisfizer os compromissos assumidos estará sujeita à aplicação 
das seguintes penalidades: 
 
a) ADVERTÊNCIA: sempre que for observada irregularidade de pequena monta para as 
quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades. 
b) MULTA:  
I - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso no cumprimento, limitado esta a 10 
(dez) dias, após o qual será considerado inexecução; 
II - Multa de 8% (oito por cento) 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 pelo prazo de 01 (um ano); 
III - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 02 (dois anos). 
 
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não entregue dos itens 
vencidos. 
  
c) Outras penalidades: em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais 
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
  
11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite, excluir-se-á o dia de inicio e 
incluir-se-á o de vencimento. 
 
11.2. Se o inicio ou término do prazo ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura 
Municipal, considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente. 
 
11.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
11.4. Não serão aceitos documentos e propostas via fax-símile ou entregues fora do prazo 
estipulado. 
 
11.5. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da comissão julgadora. 
 
11.6. A presença de um representante para cada empresa licitante, na abertura dos 
envelopes, é aconselhada para dirimir dúvidas, aposição de assinatura, rubrica e demais 
registros. 
 
11.7. Nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº. 8666/93 assiste a Prefeitura Municipal de 
Cristal, o direito de revogar ou anular esta licitação sem que caiba direitos a reclamação ou 
pedido de indenização por parte dos licitantes. 

11.8. A Prefeita Municipal de Cristal poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
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suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

11.9. Em caso de alteração deste Convite no curso do prazo estabelecido para a abertura 
do certame, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

11.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Convite será 
competente o Foro da Comarca de Camaquã RS. 
 
11.11. Dúvidas sobre o Convite e/ou informações e esclarecimentos relativos a esta 
licitação serão prestados pela “Seção de Licitações” através de seus servidores, no horário 
de expediente, das 8h00min às 15h00min na Rua Sete de Setembro, 177, Centro, Cristal – 
RS ou através do fone 51-3678 1124 ou por e-mail para o endereço licita@cristal.rs.gov.br 
e serão respondidas expressamente aos interessados e demais licitantes até 24 horas antes 
da abertura da Licitação. 
 
11.12. São partes integrantes deste Convite os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência e Valor Referencial; 
Anexo II – Modelo Declaração Idoneidade; 

 
 

Cristal, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
 

                                                              ________________ 
                                                                                                  Rudi Trapp 

                                                                                                  Prefeito Municipal 
                                                                                                  Em Exercício 

                            
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 
Em: ____/____/______. 

 
 

Mariângela Pereira Soares 
Assessora Jurídica 
OAB – RS 100.152 

 



 
 

MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
Seção de Compras e Licitações 

Rua Sete de Setembro, 177 – Fone/Fax: 51 3678 1124 – Fone: 51 3678 1100 R211 
Cristal-RS – CEP: 96.195-000 E-mail: licita@cristal.rs.gov.br 

 8

 
CONVITE Nº 002/2020 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR REFERENCIAL 

 
01 - Constitui objeto do presente certame a Aquisição de Material de Expediente para as 
Escolas Municipais, Educação Infantil e Creche Municipal através da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme planilha abaixo: 
ITEM PRODUTO QUANT. APRES.  VLR UNIT.  

1 Argila Escolar para modelagem 50 kg  R$      2,07  

2 Apontadores metálicos sem depósito 190 unid  R$      1,30  

3 
Balões tamanho nº 9 (azul, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, 
amarelo)  

72 pacote 
 R$   11,90  

4 Barbante cru 8 fios 44 rolo  R$      2,25  

5 Barbante cru 4/8 27 rolo  R$      2,25  

6 Borracha branca caixa c/ 60 unidades 12 caixa  R$   11,50  

7 Bastão cola quente fino 10 kg  R$   37,00  

8 Bastão cola quente grosso 10 kg  R$   37,00  

9 Caneta esferográfica azul ponta fina 74 unid  R$      0,95  

10 Caneta esferográfica preta ponta fina 86 unid  R$      0,95  

11 Caneta preta ponta fina c/ ponta metal Pilot 84 unid  R$      3,77  

12 Caneta Marca texto rosa 56 unid  R$      1,63  

13 Canetas para quadro branco (azul, preta, verde, vermelha)  80 unid  R$      3,40  

14 Canetas Hidrocores ponta fina c/ 12 unidades 72 estojo  R$      4,85  

15 Canetinhas hidrográficas com 12 cores 60 estojo  R$      4,85  

16 Canetas dourada e prata para escrever em envelope escuro 10 unid  R$      4,45  

17 Cola bastão  64 unid  R$      1,45  

18 Cola glitter colorida(vermelho, rosa, verde, azul)  132 unid  R$      3,10  

19 Cartolina branca 200 unid  R$      0,77  

20 Canetas Hidrocores c/6 unidades grossa 40 estojo  R$      9,90  

21 Cola branca lavável não tóxica de 110g 196 unid  R$      3,82  

22 Cola branca lavável, não tóxica de 1 litro 40 unid  R$   12,70  

23 Estiletes tamanho médio 10 unid  R$      1,85  

24 Envelope branco ofício dobrado114mmx229mm 400 unid  R$      0,15  

25 Envelope branco 176mmx250mm  750 unid  R$      0,24  

26 Envelope kraft 176mmx250mm 750 unid  R$      0,16  

27 Envelope kraft natural 250mmx353mm 1000 unid  R$      0,28  

28 Envelope meia folha colorido para convites 400 unid  R$      0,70  

29 
EVA 40 x 60 cm (amarelo, azul claro, azul escuro, preto, verde claro, 
verde escuro, vermelho, branco, preto, marrom, pêssego)  660  unid  R$      1,29  

30 
EVA 40 x 60 cm c/ glitter (amarelo, azul, branco, verde, vermelho, rosa, 
laranja)  154 unid  R$      4,90  

31 EVA decorado 60 unid  R$      5,90  

32 Fita adesiva crepe branca 25mmx50m  84 rolo  R$      4,77  
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33 Fita adesiva dupla face branca 18mmx50m 108 rolo  R$      9,57  

34 Fita adesiva multiuso transparente 12mm x 40m 60 rolo  R$      1,23  

35 Fita adesiva transparente 45mmx50m 72 rolo  R$      3,60  

36 Fita adesiva crepe marom 25mmx50m 60 rolo  R$      6,28  

37 Fita dupla face 19mmx30m 60 rolo  R$      6,78  

38 Fita para presente + ou - 2 cm 8 rolo  R$      7,80  

39 Fita para presente + ou - 1,50 cm 12 rolo  R$      5,80  

40 Fitilho (branco, amarelo, verde, azul, rosa,  vermelho)  60 rolo  R$      1,50  

41 Gesso 40 kg  R$      7,00  

42 Giz de cera 12 unidades 112 g 192 caixa  R$      4,05  

43 Giz de cera grosso c/ 12 unid 112g 180 caixa  R$      4,03  

44 Grampos cobreados 26/6 caixa c/ 5000 unidades 10 caixa  R$      5,70  

45 

Lantejoulas coloridas nº 6mm (vermelho, amarelo, azul, verde, rosa e 

dourada) pct. c/ 30g  72 pacote  R$      4,90  

46 Lápis de cor grosso JUBÃO 70 caixa  R$   24,40  

47 Lápis de cor sextavado longo c/ 12 unid 180 caixa  R$      5,25  

48 Lápis preto nº 02 caixa c/ 144 unidades 9 caixa  R$   41,95  

49 

Marcador permanente preta ponta chanfrada com traços de 5,0mm e 

2,0mm 32 unid  R$      5,00  

50 Massa de modelar caixa c/ 12 cores 180 caixa  R$      4,58  

51 Palitos (churrasquinho) grande pacote c/ 100 unid 45 pacote  R$      5,15  

52 Palitos Picolé arredondado natural pacote c/ 100 unid 40 pacote  R$      4,25  

53 

Palitos Picolé arredondado coloridos c/ 100 unid (verde, vermelho, azul, 

amarelo, branco, preto) 72 pacote  R$      6,90  

54 Papel contact decorado c/ 10m  12 rolo  R$   91,00  

55 Papel contact transparente 10 rolo  R$   58,65  

56 

Papel cartona (azul escuro, laranja, vermelho, branco, amarelo, marrom, 

azul claro, preto, verde escuro, verde claro)  400 unid  R$      1,04  

57 

Papel crepom (azul bandeira, laranja, marrom, verde claro, verde 

bandeira, amarelo, branco, vermelho, pêssego, azul claro)  400 unid  R$      1,00  

58 

Papel Dobradura (vermelho, azul escuro, azul claro, rosa, amarelo, verde, 

laranja) 280 unid  R$      1,10  

59 Papel Dobradura espelhado verde 40 unid  R$      1,10  

60 Papel A4 pct c/ 500 unid (verde, amarelo, rosa, azul)  16 pacote  R$   28,00  

61 Papel A3 pct c/ 500 unid 8 pacote  R$   51,40  

62 Papel A4 gramatura 120 (amarelo, azul, rosa, verde, vermelho) 1000 unid  R$      0,40  

63 Papel A4 gramatura 120 branco 2000 unid  R$      0,12  

64 Papel A4 gramatura 180  900 unid  R$      0,17  

65 Pasta plástica com elástico transparente 96 unid  R$      1,95  

66 Pasta plástica com elástico ofício, tamanho 335mmx235mm  60 unid  R$      1,92  

67 Pastas de A a Z 6 unid  R$   11,10  

68 Pasta catálogo c/ 50 sacos plásticos 12 unid  R$   10,90  

69 Papel Kraft acetinado c/ altura 60 cm 10 unid  R$   59,90  
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70 Perfuradores de desenhos (diversos) 22 unid  R$   26,40  

71 Pincéis chatos (nº 10, nº 14, nº 20) 156 unid  R$   12,00  

72 Rolinhos p/ pintura 5 cm 22 unid  R$      4,90  

73 Telas para pintura +ou- 20x30 pequenas 40 unid  R$      8,30  

74 

Têmpera guache 250 ml ( amarelo, branco, pêssego, laranja, marrom, 

preto, rosa, verde claro, verde escuro, azul claro, vermelho, azul escuro)  203 unid  R$      6,01  

75 Tesoura grande de boa qualidade 12 unid  R$   12,20  

76 Tesourinhas pequenas cabo preto  146 unid  R$   12,75  

77 

TNT (amarelo, azul royal, azul claro, branco, cinza, laranja, lilás, nude, 

salmão, vermelho, rosa pink, verde bandeira)  640 metro  R$      1,25  

78 TNT estampado 60 metro  R$      4,90  

 
 
 
 
 
 

________________ 
Rudi Trapp 

Prefeito Municipal 
Em Exercício 
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CONVITE Nº 002/2020 

 
ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 
 

CARTA CONVITE Nº:__________ 
 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a 

empresa......................................................... não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, 

do art. 87 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que 

comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos 

de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 

técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 
 
 
 
 
 

___________________, ___ de ________________de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
DIRETOR, SÓCIO-GERENTE OU EQUIVALENTE 

CARIMBO DA EMPRESA 
 

 
 


