
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DO  PREGÃO PRESENCIAL  Nº 047/2022-
PROCESSO Nº 093/2022 

 
 
 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 047/2022, sendo corrigido o valor do 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: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

LOTE 02 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA – 1.300 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, 
UNID 6 
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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 

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$ 419.255,40 

 

LEIA SE: 
 

LOTE 02 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA – 1.300 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 

UNID 1 
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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. 

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 

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 

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$ 219.414,00 
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Fica prorrogada a Entrega e Abertura dos envelopes PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO para o dia  06.12.2022, 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,  22 de novembro  de 2.022. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
http://www.laranjalpaulista.sp.gov.br/

