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CCOOMMUUNNIICCAADDOO  0011  
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017 

 
 

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE KITS ESCOLARES”. 

 

 
Senhores Licitantes, desconsiderar a apresentação de LAUDOS, no 

momento do certame para os seguintes itens: 
 

ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL – 477 KITS 

ITEM UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

7 Unid. 3 

Cola branca com no mínimo 3.52oz lavável, 
para uso escolar composição: resina de 

PVA, produto atóxico; pronto para uso, alto 
teor de sólidos, a embalagem (frasco)  
deve ser de fonte sustentável pet 100% 

reciclado, frasco retangular, bico aplicador 
econômico com boca de 1 mm, tampa com 
respiro, a vedação da tampa deve ser 

eficiente para evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem gramas 
Produto certificado pelo INMETRO não 
recomendado para crianças menores de 
três anos e validade superior a 36 meses. 
Devendo vir embalada individualmente em 
embalagem plástica selada por meio de 

solda elétrica. Apresentar juntamente 
com a proposta de preços, laudo do 
material pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 10,05 

13 Pacote 2 

Papel sulfite A4 100% celulose e alcalino, 
com superfície e massa homogênea, fibras 

longitudinais, espessura uniforme, elevado 

teor de alvura e, baixo índice de 
deformação devido ao calor. Pacote com 
100 folhas. Cor branca Largura: 210 mm (- 
1mm; +2mm); Altura: 297 mm (-1mm; 
+2mm); Características físicas: Gramatura: 
75gm2(+/-4%).certificado pefc, Inmetro, 

cerflor, certificado IIP, código de barras, 
sistema de abre e fecha da embalagem 
auto adesivo . Certificado Cerflor e 
Inmetro,com alvura mínima de 90% 
(ISO2469), opacidade: mínima de 87% 
(ISO 2469), espessura mínima 97 micras, 
para uso em máquina impressora a laser e 

a jato de tinta, em  (embalagem 

R$ 5,46 R$ 10,92 
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antiumidade lacrada ou de papel 
resistente) . Apresentar juntamente 
com a proposta de preços  laudo 
Técnico do fabricante, assinado pelo 
responsável técnico da empresa e com 

data de emissão não inferior a 
07/2014, comprovando as 
especificações técnicas. 

 
 

SALA DE RECURSOS – 26 KITS 

ITEM UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

7 Unid. 10 

Cola branca com no mínimo 3.52oz 
lavável, para uso escolar composição: 
resina de PVA, produto atóxico; pronto 
para uso, alto teor de sólidos, a 
embalagem (frasco)  deve ser de fonte 
sustentável pet 100% reciclado, frasco 
retangular, bico aplicador econômico com 

boca de 1 mm, tampa com respiro, a 
vedação da tampa deve ser eficiente para 
evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem 
gramas Produto certificado pelo INMETRO 
não recomendado para crianças menores 

de três anos e validade superior a 36 
meses. Devendo vir embalada 
individualmente em embalagem plástica 

selada por meio de solda elétrica. 
Apresentar juntamente com a 
proposta de preços, laudo do material 
pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 33,50 

13 Pacote 20 

Papel sulfite A4 100% celulose e alcalino, 
com superfície e massa homogênea, fibras 
longitudinais, espessura uniforme, elevado 
teor de alvura e, baixo índice de 
deformação devido ao calor. Pacote com 
100 folhas. Cor branca Largura: 210 mm 

(- 1mm; +2mm); Altura: 297 mm (-1mm; 
+2mm); Características físicas: 
Gramatura: 75gm2(+/-4%).certificado 
pefc, Inmetro, cerflor, certificado IIP, 
código de barras, sistema de abre e fecha 
da embalagem auto adesivo . Certificado 

Cerflor e Inmetro,com alvura mínima de 
90% (ISO2469), opacidade: mínima de 
87% (ISO 2469), espessura mínima 97 
micras, para uso em máquina impressora 
a laser e a jato de tinta, em  (embalagem 
antiumidade lacrada ou de papel 
resistente) . Apresentar juntamente 

com a proposta de preços laudo 
Técnico do fabricante, assinado pelo 
responsável técnico da empresa e 
com data de emissão não inferior a 
07/2014, comprovando as 
especificações técnicas. 

R$ 5,46 R$ 109,20 
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EDUCAÇÃO INFANTIL - 2.057 KITS 

ITEM UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  

1 UNID 1 

Cola branca com no mínimo 3.52oz 
lavável, para uso escolar composição: 
resina de PVA, produto atóxico; pronto 
para uso, alto teor de sólidos, a 
embalagem (frasco)  deve ser de fonte 
sustentável pet 100% reciclado, frasco 

retangular, bico aplicador econômico com 
boca de 1 mm, tampa com respiro, a 
vedação da tampa deve ser eficiente para 

evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem 
gramas Produto certificado pelo INMETRO 

não recomendado para crianças menores 
de três anos e validade superior a 36 
meses. Devendo vir embalada 
individualmente em embalagem plástica 
selada por meio de solda elétrica. 
Apresentar juntamente com a 
proposta de preços, laudo do material 

pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 3,35 

 

  
PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 1.535 KITS 

ITEM UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

7 Pact 1 

Papel sulfite A4 100% celulose e alcalino, 
com superfície e massa homogênea, fibras 
longitudinais, espessura uniforme, elevado 
teor de alvura e, baixo índice de 
deformação devido ao calor. Pacote com 
100 folhas. Cor branca Largura: 210 mm 

(- 1mm; +2mm); Altura: 297 mm (-1mm; 
+2mm); Características físicas: 
Gramatura: 75gm2(+/-4%).certificado 
pefc, Inmetro, cerflor, certificado IIP, 
código de barras, sistema de abre e fecha 
da embalagem auto adesivo . Certificado 
Cerflor e Inmetro,com alvura mínima de 

90% (ISO2469), opacidade: mínima de 
87% (ISO 2469), espessura mínima 97 
micras, para uso em máquina impressora 

a laser e a jato de tinta, em  (embalagem 
antiumidade lacrada ou de papel 
resistente) . Apresentar juntamente 

com a proposta de preços  laudo 
Técnico do fabricante, assinado pelo 
responsável técnico da empresa e 
com data de emissão não inferior a 
07/2014, comprovando as 
especificações técnicas. 

R$ 5,46 R$ 5,46 
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8 Unid. 2 

Cola branca com no mínimo 3.52oz 
lavável, para uso escolar composição: 
resina de PVA, produto atóxico; pronto 
para uso, alto teor de sólidos, a 
embalagem (frasco)  deve ser de fonte 

sustentável pet 100% reciclado, frasco 
retangular, bico aplicador econômico com 
boca de 1 mm, tampa com respiro, a 
vedação da tampa deve ser eficiente para 
evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem 
gramas Produto certificado pelo INMETRO 

não recomendado para crianças menores 

de três anos e validade superior a 36 
meses. Devendo vir embalada 
individualmente em embalagem plástica 
selada por meio de solda elétrica. 
Apresentar juntamente com a 
proposta de preços, laudo do material 

pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 6,70 

 
 

2º e 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 3.655 KITS 

ITEM UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
UNITÁRIO 

7 Unids. 2 

Cola branca com no mínimo 3.52oz 
lavável, para uso escolar composição: 
resina de PVA, produto atóxico; pronto 

para uso, alto teor de sólidos, a 

embalagem (frasco)  deve ser de fonte 
sustentável pet 100% reciclado, frasco 
retangular, bico aplicador econômico com 
boca de 1 mm, tampa com respiro, a 
vedação da tampa deve ser eficiente para 

evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem 
gramas Produto certificado pelo INMETRO 
não recomendado para crianças menores 
de três anos e validade superior a 36 
meses. Devendo vir embalada 
individualmente em embalagem plástica 

selada por meio de solda elétrica. 
Apresentar juntamente com a 
proposta de preços, laudo do material 
pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 6,70 
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13 Pcts 2 

Papel sulfite A4 100% celulose e alcalino, 
com superfície e massa homogênea, fibras 
longitudinais, espessura uniforme, elevado 
teor de alvura e, baixo índice de 
deformação devido ao calor. Pacote com 

100 folhas. Cor branca Largura: 210 mm 
(- 1mm; +2mm); Altura: 297 mm (-1mm; 
+2mm); Características físicas: 
Gramatura: 75gm2(+/-4%).certificado 
pefc, Inmetro, cerflor, certificado IIP, 
código de barras, sistema de abre e fecha 
da embalagem auto adesivo . Certificado 

Cerflor e Inmetro,com alvura mínima de 

90% (ISO2469), opacidade: mínima de 
87% (ISO 2469), espessura mínima 97 
micras, para uso em máquina impressora 
a laser e a jato de tinta, em  (embalagem 
antiumidade lacrada ou de papel 
resistente) . Apresentar juntamente 

com a proposta de preços  laudo 
Técnico do fabricante, assinado pelo 
responsável técnico da empresa e 
com data de emissão não inferior a 
07/2014, comprovando as 
especificações técnicas. 

R$ 5,46 R$ 10,92 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 4º e 5º ANOS - 3.411 KITS 
 

ITEM UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

6 Unid. 2 

Cola branca com no mínimo 3.52oz 
lavável, para uso escolar composição: 
resina de PVA, produto atóxico; pronto 
para uso, alto teor de sólidos, a 

embalagem (frasco)  deve ser de fonte 
sustentável pet 100% reciclado, frasco 
retangular, bico aplicador econômico com 
boca de 1 mm, tampa com respiro, a 
vedação da tampa deve ser eficiente para 
evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem 

gramas Produto certificado pelo INMETRO 
não recomendado para crianças menores 
de três anos e validade superior a 36 

meses. Devendo vir embalada 
individualmente em embalagem plástica 
selada por meio de solda elétrica. 
Apresentar juntamente com a 

proposta de preços, laudo do material 
pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 6,70 

11 Pacotes 2 

Papel sulfite A4 100% celulose e alcalino, 
com superfície e massa homogênea, fibras 
longitudinais, espessura uniforme, elevado 

teor de alvura e, baixo índice de 
deformação devido ao calor. Pacote com 
100 folhas. Cor branca Largura: 210 mm 
(- 1mm; +2mm); Altura: 297 mm (-1mm; 
+2mm); Características físicas: 

R$ 5,46 R$ 10,92 
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Gramatura: 75gm2(+/-4%).certificado 
pefc, Inmetro, cerflor, certificado IIP, 
código de barras, sistema de abre e fecha 
da embalagem auto adesivo . Certificado 
Cerflor e Inmetro,com alvura mínima de 

90% (ISO2469), opacidade: mínima de 
87% (ISO 2469), espessura mínima 97 
micras, para uso em máquina impressora 
a laser e a jato de tinta, em  (embalagem 
antiumidade lacrada ou de papel 
resistente) . Apresentar juntamente 
com a proposta de preços  laudo 

Técnico do fabricante, assinado pelo 

responsável técnico da empresa e 
com data de emissão não inferior a 
07/2014, comprovando as 
especificações técnicas. 

 

 
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - 100 KITS 

ITEM 
 

UND QUANT DESCRIÇAO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

7 Unid. 1 

Cola branca com no mínimo 3.52oz 

lavável, para uso escolar composição: 
resina de PVA, produto atóxico; pronto 
para uso, alto teor de sólidos, a 
embalagem (frasco)  deve ser de fonte 
sustentável pet 100% reciclado, frasco 
retangular, bico aplicador econômico com 

boca de 1 mm, tampa com respiro, a 

vedação da tampa deve ser eficiente para 
evitar o vazamento do 
produto/evaporação, contendo cem 
gramas Produto certificado pelo INMETRO 
não recomendado para crianças menores 
de três anos e validade superior a 36 
meses. Devendo vir embalada 

individualmente em embalagem plástica 
selada por meio de solda elétrica. 
Apresentar juntamente com a 
proposta de preços, laudo do material 
pet reciclavel. 

R$ 3,35 R$ 3,35 

13 Pacote 1 

Papel sulfite A4 100% celulose e alcalino, 
com superfície e massa homogênea, 
fibras longitudinais, espessura uniforme, 

elevado teor de alvura e, baixo índice de 
deformação devido ao calor. Pacote com 
100 folhas. Cor branca Largura: 210 mm 
(- 1mm; +2mm); Altura: 297 mm (-

1mm; +2mm); Características físicas: 
Gramatura: 75gm2(+/-4%).certificado 
pefc, Inmetro, cerflor, certificado IIP, 
código de barras, sistema de abre e fecha 
da embalagem auto adesivo . Certificado 
Cerflor e Inmetro,com alvura mínima de 

90% (ISO2469), opacidade: mínima de 
87% (ISO 2469), espessura mínima 97 
micras, para uso em máquina impressora 

R$ 5,46 R$ 5,46 
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a laser e a jato de tinta, em  (embalagem 
antiumidade lacrada ou de papel 
resistente) . Apresentar juntamente 
com a proposta de preços  laudo 
Técnico do fabricante, assinado pelo 

responsável técnico da empresa e 
com data de emissão não inferior a 
07/2014, comprovando as 
especificações técnicas. 

 
  

 
Os laudos técnicos deverão OBRIGATORIAMENTE ser apresentados 

juntamente com as amostras, conforme item 8, sub-item 8.1 do 
edital. 

 
 

 

 
Almirante Tamandaré, 16 de Maio de 2017. 

 
 

 
 

 
SANDRA MARIA CUMIN FERRO  

Pregoeira Oficial 
 


