
EDITAL Nº 008/2016 
CONVITE Nº 003/2016 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016 

 
O Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no uso legal de suas atribuições e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público para o 

conhecimento dos interessados que, às 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2016, na Sala de 

Reuniões do Centro Administrativo Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a 

finalidade de receber propostas para aquisição de material escolar para o ano letivo de 2016. 

 

1 – OBJETO 

1.1 – Aquisição de material escolar para a Escola Municipal de Educação Básica 

Esperança, ano letivo de 2016, conforme relação em anexo, a qual contém os dados sobre os 

produtos, especificacões e as quantidades.  

 

2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinada em sua última 

folha e rubricada nas demais, sem rasura ou emendas, contendo na sua parte externa e 

fronteira a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 003/2016 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 003/2016 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
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2.2 – O envelope nº 01 deverá conter: 

2.2.1 – Regularidade Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de firma mercantil individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de sociedade comercial e no caso de sociedades por ações acompanhado de 

documentos de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

2.2.2 – Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitada; 

b) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

d) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na Lei complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006, o qual deverá estar assinado pelo Contador da empresa, com 

data não superior a 60 (sessenta) dias. 

2.2.3 – Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, desde que acompanhadas dos originais, para a devida conferência, 

apostados no envelope nº 01. 

2.3 – No envelope nº 02 deverá constar: 
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a) proposta financeira em moeda corrente nacional. 

 
3 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

3.1 – As propostas deverão ser apresentadas com a assinatura do representante legal 

da empresa. 

3.2 – A entrega dos produtos deverá ser realizada de acordo com a solicitação do 

Município em até 10 (dez) dias após a solicitação, na Escola Municipal de Educação Básica 

Esperança, localizada no centro do Município de Vespasiano Corrêa/RS. 

 
4 – JULGAMENTO 

4.1 – O julgamento será pelo menor preço por item. 

4.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 

parágrafo segundo do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com 

a convocação prévia de todas as licitadas. 

4.3 – O Município não deverá considerar: 

a) Qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas das demais licitadas; 

b) Proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 

4.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que 

dispõe o Capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate. 

 
5 – DOS RECURSOS 
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5.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
6 – DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a comprovação da entrega 

das mercadorias, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 
7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 – As despesas oriundas desta licitação serão cobertas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

03- Manutenção do Ensino Infantil 25 % 

12.365.0012- Educação 

2021- Manutenção do Ensino Infantil 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     6008 

04- Manutenção do Ensino Fundamental 25 % 

12.361.0012- Educação 

2020- Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     6111 

 
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 – As licitadas que não cumprirem com as obrigações assumidas ficarão sujeitas às 

penalidades de que tratam os artigos 81 e 87, da Lei Nº. 8.666/93, além da aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o total envolvido. 
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8.2 – O Município se reserva o direito de revogar ou anular a presente licitação, 

presente o interesse público, sem que caiba às licitadas quaisquer direitos à reclamação ou 

indenização. 

8.3 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atos e ou contratos, as licitadas ou seus representantes legais 

comprovadamente credenciados e os membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.4 – Para fins do disposto no artigo 22, § 7º da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações, a 

licitante convidada que mantiver-se silente ou não devolver o ato convocatório até a data e 

hora da sessão de habilitação e julgamento, presumir-se-á o seu manifesto desinteresse em 

participar do certame licitatório. 

8.5 – Maiores informações sobre este Convite serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno nº 1.046, na 

cidade de Vespasiano Corrêa/RS, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 

 
Vespasiano Corrêa/RS, 15 de fevereiro de 2016. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Rudimar Pezzi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 
OAB/RS nº 93.109 
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MATERIAL ESCOLAR ANO LETIVO DE 2016. 
 

 
Item Quant. Descrição dos produtos Unit. Total 

01 
200 Cadernos de uma matéria, de 96 folhas, de capa dura, 

espiral.com margem. s/ Pontilhado 
  

02 20 cadernos de 10 matérias   

03 
150 Cadernos pequenos, (1/4), 96 folhas, de capa dura 

com espiral com margem. 
  

04 10 Estojos de pincel atômico, com 12 cores.   
05 200 Borrachas, tamanho grande nº 20.   
06 40 Fitas dupla face grande.   
07 20 Fita adesiva, tamanho grande18mm.   
08 20 Fita larga.   
09 25 Kg de cola. (tubos)   
10 80 Caixas de massa de modelar grande   
11 50 Caixas de giz de cera grande   
12 4 Rolos de papel contáctil.(2 transparente e 2 colorido)   
13 10 Rolos de fita crepe18mm.   
14 15 Caixas de alfinetes   
15 3 Pastas classificatória preta   

16 
5 Pacotes de balão c/ 50 um, das cores – amarelo, 

vermelho, azul, verde e branco. 
  

17 2500 Folhas de desenho.   
18 20 Cadernos de chamada.   
19 1 Rolo de papel pardo pequeno   
20 1 Rolo de papel pardo grande   
21 15 Cartolinas de cada cor. (branco, azul, rosa e verde).   

22 
15 Pacotes c/ 10 fl. EVA. Vermelho, branco, preto, 

amarelo, verde e azul, Marrom. 
  

23 20 Unidades de cartona colorida.   
24 30 Folhas coloridas de papel dobradura.   

25 
30 Rolos de várias cores de papel crepom. Vermelho, 

branco, azul, verde e amarelo. 
  

26 10 Rolos de outras cores básicas.   
27 300 Bastões de cola quente grosso.    

28 

10 Tubos de tinta guache c/ 250 ml, das seguintes cores: 
(vermelho, preto, branco, azul escuro, amarelo e 
verde. Tubos grandes de cada cor. 

  

29 15 Tubos de cola glitter, todas as cores.   

30 
50 Metros de TNT fino de cada cor. (branco, vermelho e 

verde, Amarelo e azul) 
  

31 
10 Metros de TNT fino de outras cores. Preto, rosa, roxo e 

marrom. 
  

32 100 Tesourinhas escolar.   
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33 300 Lápis preto de escrever   
34 20 Corretivos   
35 200 Caixas grandes de lápis de cor   
36 200 Réguas de 30 cm.   
37 15 Caixas de percevejos.   
38 180 Colas, 40g.    
39 150 Cadernos grandes de desenhos   
40 10 Grampeador grande (35 folhas)   
41 150 Folhas pautadas.   
42 10 Pacotes de palitos de churrasco.   
43 2 Tesouras de picotar grande.   
44 1.000 Unidades de giz branco.   
45 1.000 Unidades de giz colorido.   

46 
10 Pacotes de 100 unidades de palitos de madeira 

(picolé). 
  

47 2 Caixa de caneta esferográfica da cor azul.   
48 1 Caixa de caneta esferográfica da cor vermelha.   
49 2 Caixa de caneta esferográfica da cor preta.   
50 10 Apagadores grande.   
51 200 Apontadores de caixinha   
52 15 Caixas de clipes nº 3/0.   
53 3 Caixas de grampos. (grampeador) nº 26/6.   
54 50 Cadernos de caligrafia pequeno   
55 10 Pistola de cola Quente grossa.   
56 4 Tintas tridimensional 110 ml, branco e preto   
57 30 Pincéis nº 0   
58 1 Tinta preta para carimbo    
59 10 Jogos de canetas hidrográfica 12 cores   
60 15 Folhas de isopor tamanho médio – 15mm   
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