PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº: 041/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº. 028/2021 – Registro de Preço
Edital nº: 028/2021
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATRIAL ESCOLAR.
Item Quant.
Descrição do Produto
Vl Unt Vl. Total
Apontador para lápis com depósito
retangular,
confeccionado
em
resina
termoplástica com furo cônico, lâmina em
01
800 aço fixada por parafuso, sem ondulações ou 2,55
2.040,00
deformações, perfeitamente ajustada e
afiada. Medidas de 60 mm X 25 mm X 15
mm. Produto certificado pelo Inmetro.
02 1.200 Bloco desenho canson A4 branco, 140g 20 13,43 16.116,00
fls Canson PT 1 unidade
03

04

05

06

Borracha escolar brancanº20 à base de
1.500 borracha natural e estireno butadieno.
Certificado pelo INMETRO.
Caderno brochura pequeno com 96 folhas
com formato mínimo de 140 x 200
milímetros, com capa em papelão de no
750 mínimo 690 g/m² revestido em papel couchê
de no mínimo 115 g/m. Miolo em papel
branco de no mínimo 56 gramas, pautado e
margeado em todas as páginas. O produto
deve estar certificado pelo FSC ou Cerflor.
Caderno brochurão com 96 folhas com
formato mínimo de 200 x 275 milímetros,
com capa em papelão de no mínimo 690
g/m² revestido em papel couchê de no
1.500
mínimo 115 g/m. Miolo em papel branco de
no mínimo 56 gramas, pautado e margeado
em todas as páginas. O produto deve estar
certificado pelo FSC ou Cerflor.
Caderno de desenho Característica do
produto: *Caderno Cartografia e desenho
700
sem seda, com 96 folhas, dimensão 200 x
275 mm

0,68

1.020,00

3,86

2.895,00

6,96

10.440,00

6,56

4.592,00

07

08

09

10

11

100

Caderno
quadriculado,
capa
dura,
contendo 40 folhas, costurado, dimensões
aproximadas de 190 mm X 248 mm, miolo
papel offset 56g/m2, com pautas e margens,
capa e contracapa revestida em papel
couchê 115 g/m2, papelão 780 g/m2 e
guarda 120 g/m2.

3,70

Caixa de lápis de cor com 12 cores formato
sextavado ou redondo, comprimento mínimo
de 175 mm, diâmetro da mina de 3,3 mm,
composto a base de pigmentos, aglutinantes,
carga inerte, cera e madeira reflorestada,
1.500 contendo as seguintes cores: rosa claro, 8,70
vermelho, laranja, amarelo canário, verde
folha, verde, azul, azul cobalto, carmim,
marrom, preto e rosa. Marca do fabricante
estampado em cada lápis. Produto com
certificação do Inmetro.
Canetinha hidrográfica contendo 12
unidades em cores diferentes, ponta de
poliéster, corpo opaco ou brilhante com a
impressão de lavável, ponta média resistente
que não acalca, tinta lavável, com diâmetro
mínimo de 08 mm e comprimento de 140
mm, a tampa e a calda deve ser da mesma
cor da escrita, a tampa deve ser ventilada. A
1500
9,36
barra interna da canetinha deverá possuir
constituição uniforme, ser isenta de
impurezas, apresentar boa pigmentação, ser
macia, com alto poder de cobertura e ser
atóxica. Cada canetinha deve trazer a marca
do fabricante e a informação lavável gravada
em seu corpo. Produto certificado pelo
Inmetro.
Cola branca de no mínimo 90 gramas
lavável, para uso escolar, composição:
resina de PVA, produto atóxico; bico
1500 aplicador econômico, tampa com respiro, a 2,43
vedação da tampa deve ser 100% eficiente
para evitar o vazamento do produto. Produto
certificado pelo Inmetro.
Cola colorida com 6 cores indicada para
trabalhos escolares, colagens, pinturas sobre
500 papel, cartolina e papel cartão. Frasco 11,38
plástico com 23 gramas cada, contendo bico
aplicador e tampa de rosca. O produto

370,00

13.050,00

14.040,00

3.645,00

5.690,00

12

2000

13

1500

14

2800

15

1500

deverá vir acondicionado em caixa de
papelão resistente contendo 06 frascos. O
produto deverá ser personalizado conforme
arte a ser fornecida pela Prefeitura a
empresa
vencedora.
Produto
com
certificação do Inmetro.
Folha de E.V.A medindo aproximadamente
60 cm x 40cm x 2mm LISO TODAS AS
CORES.
Giz de cera formato triangular com 12 cores,
com peso de 95g, dimensões de 10 mm
(diâmetro) e 105 mm (comprimento), a base
de ceras, cargas, minerais inertes e
pigmentos,
componentes
totalmente
atóxicos, não perecíveis, matérias primas de
alta qualidade, não esfarela, não mancha as
mãos, fórmula resistente à quebra, ideal para
uso escolar, cores vivas que facilitam sua
identificação. Produto certificado pelo
Inmetro.
Lápis grafite inteiro sextavado nº 2, com
dimensões aproximadas de 7,2 mm de
diâmetro e comprimento de 175 mm. Mina
de grafite número 2 de 2 mm de diâmetro,
em material cerâmico, resistente, que desliza
facilmente sobre o papel, escrita macia,
escura e de excelente apagabilidade, fácil de
apontar; produzido com materiais totalmente
atóxicos e madeira plantada; ecologicamente
correto;
formato bem aceito;
maior
resistência a quebra da mina. Confeccionado
em madeira mole, isenta de nós,
apresentando colagem perfeita das metades
com rígida fixação do grafite, com
certificação do Inmetro.
Massa de modelar para modelagem e que
possa ser pintado com tintas acrílicas, pva e
guache, estojo com 12 cores, com peso
mínimo de 180g, a base de carboidratos de
cereais, água, glúten, cloreto de sódio,
aroma, aditivo e pigmentos, massa com
textura super macia, excelente consistência,
cores vivas e miscíveis, que não esfarela,
produto atóxico, não mancha as mãos, pode
ser reaproveitado, produto com selo do
Inmetro, indicada para crianças a partir de 03
anos de idade com validade de 24 meses

2,36

4.720,00

4,96

7.440,00

0,71

1.988,00

6,40

9.600,00

16

100

17

50

18

500

19

10

20

700

21

10

22

800

23

100

24

800

25

800

26

800

Papel cartão Características do produto:
* Papel encorporado, mais rígido, muito
utilizado na confecção de embalagens.
Especificações:
* Papel cartão fosco 50 x 70 cm, embalagem
com 10 unidades
Papel color set cores sortidas, medida 48 x
66cm, pacote com 20 folhas.
Papel crepom: Cores sortidas, tamanho
48cm x 2,00mt, Pacote com 10 unidades
Papel pardo: bobina de papel kraft puro
100% celulose, pardo monolúcido, gramatura
80g, largura 60cm, comprimento 130mt
Papel sulfite, formato A4 branco, gramatura
75 g/m². Medidas: 210 x 297 mm. Alvura
mínima de 90%, conforme norma ISO,
opacidade mínima de 87%, umidade entre
3,5 (+/- 1,0); corte rotativo, ph alcalino, cor
branca. Embalagem plástica com 500 folhas.
Com certificação ambiental FSC ou Cerflor.
Papel Sultite A3 Multi 297 x 420 mm
75g/m², Pacote com 500 folhas 9001/14001.
Pasta de Papelão com elástico
med.23cmx34cm-cor:azul e vermelha
Pasta plionda ofício escolar, medidas 24,5 x
33,5 cm, dorso 5,5 cm, cor azul
Pasta Trilho me. 22cmx31cm. Cor Branca
Pincel nº 10 formato chato, cerdas de boa
qualidade, cabo longo de madeira ou
plástico, cor amarela, virola de alumínio
polido.
Régua plástica 30 cm transparente.
Impressão das escalas com divisão em
milímetros, destaques a cada 5 milímetros
com marcações numeradas a cada
centímetro na cor preta ou outra legível,
devendo trazer também a marca do
fabricante em seu corpo. As demarcações
devem ser claras e precisas não podendo
apresentar falhas, manchas, ou serem
facilmente removidas. O produto acabado
deve apresentar as seguintes dimensões
mínimas: a maior espessura deve ser 3,0
mm e a menor, na ponta do chanfro, deve

12,86

1.286,00

19,93

996,50

11,60

5.800,00

73,26

732,60

22,76

15.932,00

61,63

616,30

2,39

1.912,00

5,58

558,00

2,30

1.840,00

2,86

2.288,00

1,70

1.360,00

27

800

28

1500

29

800

30

41

ser de 0,7 mm. Comprimento com 305 mm, e
largura de 24,5mm. Produto certificado pelo
Inmetro.
Tela branca para pintura artística fabricada
com tecido 100% algodão, textura fina com
dupla imprimação, seguindo um processo de
pintura a mão que garante um acabamento
único. Preparada com um tratamento contra
acidez e mofo, garantindo maior durabilidade 10,86
8.688,00
à obra. Tamanho 15 x 15cm (variação
permitida de + ou - 5%). A tela deve vir
fixada com grampos na parte de trás da
moldura e embaladas individualmente em
plásticos transparentes
Têmpera guache com 6 cores, vivas e
miscíveis entre si, solúvel em água, com no
mínimo 15 ml cada frasco, com ótima
cobertura, produto atóxico, para ser aplicada
em papel, papel cartão, cartolina, produzida 5,33
7.995,00
a base de resina, água, pigmentos, carga e
conservantes, indicada para crianças a partir
de 03 anos de idade. Produto certificado pelo
Inmetro.
Tesoura escolar infantil com pontas
redondas medindo aproximadamente 13cm.
Produzida em aço inox, marca impressa na
lâmina. Lâminas fixadas com parafuso ou 3,06
2.448,00
rebite e perfeitamente ajustadas que
garantem o corte, cabo plástico na cor preta.
Produto certificado pelo Inmetro.
TNT rolo cores - preto, branco, vermelho,
149,93 6.147,13
verde, azul, amarelo, rosa, laranja, verde
claro, azul claro e roxo ( 4 rolo de cada).
TOTAL ................156.245,53

LOCAL/DATA E HORARIO PARA CREDENCIAMENTO:
Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão, até às
09:00 do dia 12 de abril de 2021, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – na Av.
Romano Calil, nº 261 - centro – Onda Verde/SP.
VALOR ESTIMADO:
O valor total estimado para aquisição do objeto deste pregão é de R$ 156.245,53
(cento e cinquenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos).

PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O prazo para entrega dos produtos será de imediato e de acordo com a solicitação
do município.
DO PAGAMENTO:
O pagamento referente á aquisição, será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento dos produtos, através de emissão da nota fiscal.
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas
correções.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data
de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (TED ou DOC) em nome
da empresa vencedora desta licitação, constante no campo de observação
reservado da nota fiscal.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
EM TERMOS DE ECONOMICIDADE
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens
em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas
do ramo, mediamente regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo
fator preponderante certamente será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Assim
mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a
economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependera diretamente do
preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja
escolha recairá naquela que cotar o menor preço.

Onda Verde, 24 de março de 2021

Andrea Aparecida Fávero
Sec. da Educação

