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TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DO  PREGÃO PRESENCIAL  Nº 021/2021-
PROCESSO Nº 037/2021 

 
 
 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, 

comunica   que  fica alterada a planilha constante do ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA do Pregão nº 0020/2021, sendo incluídos os valores totais de cada lote, 

conforme descritos abaixo: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA 
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO,     CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS ABAIXO: 
 

LOTE 01 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL I – 1.942 kits 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANTD. 

1 

Apontador com depósito, lâmina em aço inox e 

corpo confeccionado em politeraftalato de etila, 

medindo aproximadamente 5 cm x 2,7 cm. O 

vencedor deverá apresentar em 10 (dez) dias,  

laudo de toxicologia, teor de ftalatos e 

comprovação de que a matéria prima utilizada foi 

PET reciclado pós consumo emitidos por 

laboratório credenciado pela Anvisa/Inmetro. 

UNID 1 

2 
Borracha branca, com protetor plástico, macia, 

tipo escolar. 
UNID 2 

3 

Caderno “brochurão”, capa dura, costurado, 

formato 200 mm x 275 mm, contendo 96 folhas. 

Miolo em papel reciclado branco com no mínimo 

56 g/m², Capa e contracapa em papelão com no 

mínimo 680 g/m² e guarda em papel reciclado 

branco com gramatura de 80 g/m², com 

acabamento em BOPP fosco com aplicação de 

verniz brilho localizado. Constar na contracapa 

informações do fabricante, gramaturas, formato, 

número de folhas e norma da ABNT. 

UNID 3 

4 

Caderno de cartografia. Características: Capa 

dura, espiral, contendo 96 folhas. Dimensões: 

275mmx200mm, folhas internas em papel offset 

56 g/m². 

UNID 2 

5 

Caneta esferográfica, corpo em polipropileno 

com a marca gravada, ponta niquelada prateada, 

esfera de tungstênio e componentes metálicos, 

tinta na cor azul à base de corante orgânico e 

solvente, escrita média 1.0 mm com alto 

rendimento, tampa com clip para fixação em 

UNID 3 
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bolsos, camisas etc. Produto com registro no 

Inmetro. 

6 

Cola liquida branca 90g, lavável, para uso 

escolar, composição: resina de PVA, produto 

atóxico; frasco branco bico aplicador econômico, 

tampa de rosca. Prazo de validade superior a 01 

(um) ano, no mínimo, a partir da data da entrega 

do material. 

UNID 2 

7 

Gizão de cera triangular 12 cores, atóxico, 

pesando 95 g. Composição: ceras, cargas 

minerais inertes e pigmentos. Acondicionado em 

caixa de papelão contendo marca, composição e 

dados do fabricante ou distribuidor. 

CX 1 

8 

Lápis de cor longo, caixa com 12 (doze) cores 

variadas e atóxicas, a base de resinas 

termoplásticas. Embalagem: caixa com dados do 

fabricante e produto. 

CX 2 

9 

Lápis preto n° 2 HB sextavado. Composição: 

corpo revestido em resinas termoplásticas, 

contendo marca e graduação impressa no corpo. 

UNID 4 

10 

Papel sulfite A4. Características: na cor branca, 

com opacidade mínima de 87% e umidade +/- 

entre 3,5% a 4,5% conforme NORMA TAPPI; 

gramatura 75 g/m2; medidas: 210x297mm; alvura 

mínima de 90%, conforme NORMA ISO; corte 

rotativo, PH alcalino. Embalagem: Pacote 

plástico transparente com 100 folhas, com 

informações sobre produto e 

fabricante/importador. Deverá conter certificação 

ambiental FSC, CERFLOR ou similar. 

PCT 1 

11 

Pasta escolar com aba e elástico sem lombada. 

Confeccionada com lâmina de pet reciclado 

(politeraftalato de etila), elástico de borracha 

revestida com tecido transpassado e terminal 

metálico, acabamento em corte reto e canto 

arredondado na parte frontal, medindo 

aproximadamente 235 mm x 345 mm, espessura 

de 35 micras. Constar no produto/ embalagem: 

dados de identificação do produto e do 

fabricante/importador. O vencedor deverá 

apresentar em 10 (dez) dias laudo de toxicologia 

e comprovação de que a matéria prima utilizada 

foi PET reciclado pós consumo emitidos por 

laboratório credenciado pela ANVISA/ 

INMETRO. 

UNID 1 

12 
Régua, cor cristal BRANCA, medindo 30 cm, 

com escala de cm e mm em serigrafia na cor 
UNID 1 
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branca, a base de politeraftalato de etila, com lupa 

em seu corpo. O vencedor do certame licitatório 

deverá apresentar em 10 (dez) dias, laudo de 

toxicologia, isenção de ftalatos, ausência de 

bisfenol-A (BPA) e comprovação de que a 

matéria prima utilizada foi PET reciclado pós 

consumo emitidos por laboratório credenciado 

pela Anvisa/Inmetro. 

13 

Tesoura escolar, cabo confeccionado em 

polipropileno e emborrachado internamente, 

lâmina em aço inox (sem ponta) contendo régua 

gravada em sua extensão. Medindo no mínimo 

120 mm de comprimento total, contendo marca 

impressa no produto. 

UNID 1 

TOTAL DO LOTE 01 – R$  227.874,28 

 

LOTE 02 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA – 1.333 kits 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANTD. 

1 

Caderno universitário. Características: Capa dura, 

espiral, 1 matéria, contendo 96 folhas, no produto 

deverá conter as seguintes informações: 

Dimensões 200mmx275mm.  

UNID 3 

2 

Caderno de cartografia. Características: Capa 

dura, espiral, contendo 96 folhas. Dimensões: 

275mmx200mm, folhas internas em papel offset 

56 g/m². 

UNID 1 

3 

Régua, cor cristal BRANCA, medindo 30 cm, 

com escala de cm e mm em serigrafia na cor 

branca, a base de politeraftalato de etila, com lupa 

em seu corpo. O vencedor do certame licitatório 

deverá apresentar em 10 (dez) dias, laudo de 

toxicologia, isenção de ftalatos, ausência de 

bisfenol-A (BPA) e comprovação de que a 

matéria prima utilizada foi PET reciclado pós 

consumo emitidos por laboratório credenciado 

pela Anvisa/Inmetro. 

UNID 1 

4 

Lápis de cor longo, caixa com 12 (doze) cores 

variadas e atóxicas, a base de resinas 

termoplásticas. Embalagem: caixa com dados do 

fabricante e produto. 

CX 1 

5 

Lápis preto n° 2 HB sextavado. Composição: 

corpo revestido em resinas termoplásticas, 

contendo marca e graduação impressa no corpo. 

UNID 8 

6 

Caneta esferográfica, corpo em polipropileno 

com a marca gravada, ponta niquelada prateada, 

esfera de tungstênio e componentes metálicos, 

tinta na cor azul à base de corante orgânico e 

UNID 6 
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solvente, escrita média 1.0 mm com alto 

rendimento, tampa com clip para fixação em 

bolsos, camisas etc. Produto com registro no 

Inmetro. 

7 

Caneta esferográfica, corpo em polipropileno 

com a marca gravada, ponta niquelada prateada, 

esfera de tungstênio e componentes metálicos, 

tinta na cor vermelho à base de corante orgânico e 

solvente, escrita média 1.0 mm com alto 

rendimento, tampa com clip para fixação em 

bolsos, camisas etc. Produto com registro no 

Inmetro. 

UNID 6 

8 

Apontador com depósito, lâmina em aço inox e 

corpo confeccionado em politeraftalato de etila, 

medindo aproximadamente 5 cm x 2,7 cm. O 

vencedor deverá apresentar em 10 (dez) dias,  

laudo de toxicologia, teor de ftalatos e 

comprovação de que a matéria prima utilizada foi 

PET reciclado pós consumo emitidos por 

laboratório credenciado pela Anvisa/Inmetro. 

UNID 2 

9 
Borracha branca, com protetor plástico, macia, 

tipo escolar. 
UNID 3 

10 

Cola liquida branca 90g, lavável, para uso 

escolar, composição: resina de PVA, produto 

atóxico; frasco branco bico aplicador econômico, 

tampa de rosca. Prazo de validade superior a 01 

(um) ano, no mínimo, a partir da data da entrega 

do material. 

UNID 1 

TOTAL DO LOTE 02 – R$ 123.502,45 

 

LOTE 03 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL 661 kits 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANTD. 

1 

Caderno “brochurão”, capa dura, costurado, 

formato 200 mm x 275 mm, contendo 96 folhas. 

Miolo em papel reciclado branco com no mínimo 

56 g/m², Capa e contracapa em papelão com no 

mínimo 680 g/m² e guarda em papel reciclado 

branco com gramatura de 80 g/m², com 

acabamento em BOPP fosco com aplicação de 

verniz brilho localizado. Constar na contracapa 

informações do fabricante, gramaturas, formato, 

número de folhas e norma da ABNT. 

UNID 2 

2 

Caderno de cartografia. Características: Capa 

dura, espiral, contendo 96 folhas. Dimensões: 

275mmx200mm, folhas internas em papel offset 

56 g/m². 

UNID 2 

3 Régua geométrica (gabarito) confeccionada em UNID 1 
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politeraftalato de etila, contendo gravação de 

escalas em milímetros e centímetros.  A licitante 

vencedora deverá apresentar em até 10(dez) dias 

laudo de toxicologia, teor de ftalatos e 

comprovação de que a matéria prima utilizada foi 

PET reciclado pós consumo emitidos por 

laboratório credenciado pela Anvisa/Inmetro. 

4 

Lápis de cor longo, caixa com 12 (doze) cores 

variadas e atóxicas, a base de resinas 

termoplásticas. Embalagem: caixa com dados do 

fabricante e produto. 

UNID 2 

5 

Lápis preto n° 2 HB sextavado. Composição: 

corpo revestido em resinas termoplásticas, 

contendo marca e graduação impressa no corpo. 

UNID 3 

6 

Caneta Hidrográfica 12 cores variadas, corpo em 

polipropileno opaco na cor da tinta, tinta atóxica a 

base de água, lavável, tampa anti-axficiante, cores 

brilhantes, medindo no mínimo 132 mm de 

comprimento por 8mm de diâmetro, ponta média 

de 2mm, feltro interno com diâmetro de 82mm, 

peso da carga 1g, Composição: resina 

termoplástica, carga a base de água, corantes e 

umectantes, pavio de acetado de fibra de 

poliéster. Produto certificado pelo Inmetro. O 

vencedor deverá apresentar em até 10 (dez) dias 

cópia do laudo constando metragem mínima 800 

metros 

PCT 1 

7 

Apontador com depósito, lâmina em aço inox e 

corpo confeccionado em politeraftalato de etila, 

medindo aproximadamente 5 cm x 2,7 cm. O 

vencedor deverá apresentar em 10 (dez) dias,  

laudo de toxicologia, teor de ftalatos e 

comprovação de que a matéria prima utilizada foi 

PET reciclado pós consumo emitidos por 

laboratório credenciado pela Anvisa/Inmetro. 

UNID 2 

8 
Borracha branca, com protetor plástico, macia, 

tipo escolar. 
UNID 2 

9 

Cola liquida branca 90g, lavável, para uso 

escolar, composição: resina de PVA, produto 

atóxico; frasco branco bico aplicador econômico, 

tampa de rosca. Prazo de validade superior a 01 

(um) ano, no mínimo, a partir da data da entrega 

do material. 

UNID 2 

10 

Gizão de cera triangular 12 cores, atóxico, 

pesando 95 g. Composição: ceras, cargas 

minerais inertes e pigmentos. Acondicionado em 

caixa de papelão contendo marca, composição e 

CX 1 
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dados do fabricante ou distribuidor. 

11 

Tesoura escolar, cabo confeccionado em 

polipropileno e emborrachado internamente, 

lâmina em aço inox (sem ponta) contendo régua 

gravada em sua extensão. Medindo no mínimo 

120 mm de comprimento total, contendo marca 

impressa no produto. 

UNID 1 

12 

Papel sulfite A4. Características: na cor branca, 

com opacidade mínima de 87% e umidade +/- 

entre 3,5% a 4,5% conforme NORMA TAPPI; 

gramatura 75 g/m2; medidas: 210x297mm; alvura 

mínima de 90%, conforme NORMA ISO; corte 

rotativo, PH alcalino. Embalagem: Pacote 

plástico transparente com 100 folhas, com 

informações sobre produto e 

fabricante/importador. Deverá conter certificação 

ambiental FSC, CERFLOR ou similar. 

PCT 1 

13 

Agenda escolar permanente. Características: capa 

dura, formato aprox. 135x194. Miolo em papel 

reciclado branco com no mínimo 56 g/m². 

Produto em conformidade com a ABNT. 

UNID 1 

14 

Cola colorida 6 cores. Frasco plástico com 23 

gramas cada, tampa abre fecha e bico aplicador, 

produto a base de resina PVA, pigmentos 

orgânicos e conservantes. Embalagem: Caixa 

plástica/cartonada contendo 6 cores, na 

embalagem deverá conter informações sobre o 

produto e informações sobre o 

fabricante/distribuidor. Produto com registro no 

Inmetro. 

CX 3 

15 

Massa para modelar com 12 cores, formato de 

bastão cilíndrico, cores variadas, peso +/- 175 a 

210 gramas, a base de carboidratos de cereais, 

super macia, excelente consistência, cores vivas e 

miscíveis, que não esfarela produto atóxico, não 

mancha as mãos, indicada para crianças à partir 

de 03 anos de idade, com validade de 24 meses, 

na embalagem deverá conter informações sobre o 

produto e informações sobre o 

fabricante/distribuidor. Produto com registro no 

Inmetro. 

CX 2 

16 

Pasta escolar com aba e elástico sem lombada. 

Confeccionada com lâmina de pet reciclado 

(politeraftalato de etila), elástico de borracha 

revestida com tecido transpassado e terminal 

metálico, acabamento em corte reto e canto 

arredondado na parte frontal, medindo 

UNID 1 
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aproximadamente 235 mm x 345 mm, espessura 

de 35 micras. Constar no produto/ embalagem: 

dados de identificação do produto e do 

fabricante/importador. O vencedor deverá 

apresentar em 10 (dez) dias laudo de toxicologia 

e comprovação de que a matéria prima utilizada 

foi PET reciclado pós consumo emitidos por 

laboratório credenciado pela ANVISA/ 

INMETRO. 

17 
Pincel redondo n° 16 cabo curto em madeira, pêlo 

natural e virola em alumínio polido.  
UNID 1 

TOTAL DO LOTE 03 – R$ 128.379,42 

 
Fica prorrogada a Entrega e Abertura dos envelopes PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO para o dia  03.09.2021, às 9:00 horas. 
 
Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 
 
As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br 
 
Laranjal Paulista,  19 de agosto  de 2.021. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

http://www.laranjalpaulista.sp.gov.br/

