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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – 

Cametá – Pará 
CNPJ nº. 18.782.198/0001-78 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

1.02/19, CELEBRADA ENTRE A 

PREFEITURA DE CAMETÁ E A 

FIRMA V. A. DE OLIVEIRA EDITORA 

EIRELI – CNPJ Nº 09.636.081/0001-95, 

TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO 

DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E 

PARADIDÁTICOS (LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS-FUNDAMENTAL I E II, 

LABORATÓRIO DE ROBÓTICA-

FUNDAMENTAL I E II, BIBLIOTECA 

DA CRIANÇA-FUNDAMENTAL I E 

PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL-

TODAS AS IDADES) POR COMPRA 

DIRETA PARA ATENDER AS 

ESCOLAS VINCULADAS À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, NA FORMA ABAIXO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, órgão municipal, sediada a Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro 

Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 

18.782.198/0001-78, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pelo Secretário de Educação, Srº Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, portador do CPF 

nº. 633.984.942-34, e CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA e a EMPRESA V. A. DE 

OLIVEIRA EDITORA EIRELI, sediada à Rua Dr Luiz Correia de Oliveira, 111, Boa 

Viagem-CEP 51.030-200, Recife-Pe, Inscrita no CNPJ sob nº 09.636.081/0001-95, neste 

ato representado por seu procurador Srº ANDERSON HENRIQUE FERREIRA DOS 

SANTOS, portador do RG sob nº 31.952-45/SSP-Pa, e do CPF sob nº 711.393.462-52, 

resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 

0.02/19, tipo menor preço por item, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é AQUISIÇÃO DE PROJETOS 

PEDAGÓGICOS E PARADIDÁTICOS (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS-

FUNDAMENTAL I E II, LABORATÓRIO DE ROBÓTICA-FUNDAMENTAL I E 

II, BIBLIOTECA DA CRIANÇA-FUNDAMENTAL I E PROJETO DE 
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INCLUSÃO SOCIAL-TODAS AS IDADES) POR COMPRA DIRETA PARA 

ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência 

encaminhado pela Secretaria de Educação. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de referência, independentemente 

de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

 

IT PROJETO QUANT R$ UNIT R$ GLO 

01 

PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS 

LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS – Fund. I: 

Armário de aço para armazenagem dos equipamentos 

garantindo segurança no seu manuseio, com 113 itens com 

500 componentes. Além de 100 Livros de atividades. (20 

para cada série) 

DESCRIÇÃO QUANT. DINAMÔMETRO DESTINADO 

A MEDIDA DE FORÇAS DE TRAÇÃO, EM 

QUALQUER, COM ESCALA DE 200 GFE PRECISÃO 

DE 0,02. CAPA DE ALUMÍNIO DESLIZANTE SOBRE O 

SUPORTE PRINCIPAL, GANCHO INFERIOR DE 

LATÃO, ALÇA FIXADORA SUPERIOR EM AÇO, 

AJUSTE CORREDIÇO DE ZERAMENTO E ESCALA DE 

100 DIVISÕES COINCIDENTES COM A 

MILIMETRADA 2 PAINÉIS METÁLICOS COM 

ROLDANAS FIXAS, PARA ACOPLAMENTO AO 

8202.04 2 SAQUINHO PLÁSTICOS 80899.901 6 CLIPES 

5 COPOS PLÁSTICOS 80899.003 6 ESPELHOS PLANOS 

7724.AC.07 4 TRIPÉS ESTAMPADOS 8202.07 2 ALBUM 

SERIADO RHR, MEDINDO 500 X 660MM, COMPOSTO 

PELOS SEGUINTES CARTAZES COM SELEÇÕES DE 

CORES, FIXADOS PELA PARTE SUPERIOR POR 

PERFIS METÁLICOS COM ESPERA 81002.010 - 

ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, 81002.011 - 

ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL, 81002.012 - 

ANIMAIS NOCIVOS, 81002.013 - ANIMAIS 

DOMÉSTICOS, 81002.014 - ANIMAIS 

INVERTEBRADOS, 81002.015 - AS AVES, 51002.016 - 

HÁBITOS DE HIGIENE, 81002.017 - ESTAÇÕES DO 

ANO, 81002.018 - A ÁRVORE, 81002.019 - O RIO 1 

TUBOS DE ENSAIO 80795.630 4 TUBOS FLEXÍVEIS 2 

VELAS 2 BALANÇA DIGITAL 1 

01 
R$ 

66.300,00  
R$ 66.300,00  
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MAPA CORPO HUMANO COM 22 DETALHES EM 

SELEÇÃO DE CORES 81002.034 1 COPOS PLÁSTICOS 

80899.010 4 HASTES COM 3 REBAIXOS E ENCOSTO 

PARA 8202.04 4 CORPOS COLORIDOS 80899.017 6 

RAMPA MÖLLER 8202.02, COM MANÍPULO PARA 

FIXAÇÃO NO 8202.04 1 LUPAS 80899.002 2 ESFERA 

DE AÇO MAIOR 1 PÊNDULOS-PRUMOS 

COMPACTOS PARA ACOPLAMENTO AO 8202.04 2 

BALÕES PEQUENOS 4 PINÇAS COM MUFA PARA 

PERFIL UNIVERSAL 4 CONTA-GOTAS DE VIDRO 2 

FRASCO COM CORANTE AZUL DE METILENO 1 

FOLHAS DE PAPEL FILTRO CIRCULAR 12 PINÇAS DE 

INOX 8202.50 2 MOLAS HELICOIDAIS COM K DE 20 

GF/CM 2 ROLDANAS MÓVEIS COM GANCHO 2 

LAMPARINAS DE ÁLCOOL COM CAPUCHAMA 2 

COPOS DE BECKER 80796.008 2 

TERMÔMETROS AMBIENTAIS 1 COLHERES 

PEQUENAS 2 VENTOINHAS METÁLICAS LOR-

MARSHALL 2 PLACAS DE PETRI COM TAMPA 4 

PERFIS UNIVERSAIS 8202.04 COM ESCALA E 

FIXADOR 2 FRASCO COM PERÓXIDO DE 

HIDROGÊNIO 1 TUBOS DE ENSAIO 80795.635 2 

CONJUNTO COMPOSTO POR TRES VASOS EM 

COMUNICAÇÃO DE DIFERENTES FORMATOS, 

FIXOS SOBRE PAINEL METÁLICO COM 

REGULAGEM VERTICAL E POSSIBILIDADES DE 

GIRO, NÍVEL DE REFERÊNCIA METÁLICO 7716.12 

PARA ACOPLAMENTO AO PERFIL UNIVERSAL 1 

TRIPES PARA TELA DE AQUECIMENTO (USO SOBRE 

LAMPARINA) 2 TELAS PARA AQUECIMENTO 2 

PRENDEDORES DE MADEIRA PARA TUBOS DE 

ENSAIO 2 ÍMÃS EM BARRA DE ALNICO 2 

ARRUELAS DIVERSAS 4 FRASCOS COM 50 G de 

limalha de ferro 1 ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBO 

DE ENSAIO 1 ROSAS-DOS-VENTOS 8202.47 2 CHAVE 

DE HASTE 82501.004 1 

CHAVE DE HASTE 82501.006 1 ANÉIS DE CORDÃO 

FINO 2 SUPORTES 

METÁLICOS PARA 6 TUBOS DE ENSAIO 2 SERINGAS 

80893.210 2 MODELOS ELEMENTARES DE ARRANJO 

ATÔMICO 2 ARTÉRIAS DE VIDRO COM ROLHA 2 
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TERMÔMETROS -10 A 110 °C 1 FIOS DE COBRE COM 

OLHAL 2 FIOS DE AÇO COM OLHAL 2 CADINHOS DE 

PORCELANA 2 TIRAS DE ALUMÍNIO 2 PORTA-

PILHAS MARTELLET REGULÁVEIS, DE UMA A TRES 

PILHAS EM SÉRIE, COM CONTATO FIXO 7786.06, 

CONTATO REGULÁVEL SOBRE SUPORTE 

DESLIZANTE MULTIUSO 7724.AC.11 COM 

MANÍPULO FÊMEA ISOLANTE 1 MÁSCARAS DE 

LÁTEX PARA TERMÔMETRO 1 SUPORTE PARA 

7724.AC.07 4 BANCO ÓPTICO ZOLLIN COM: MESA 

DE 01 RANHURA, 01 DIAFRAGMA DE 01 RANHURA, 

01 DIAFRAGMA DE 03 RANHURAS, 01 CONJUNTO 

DE PERFIS DIÓPTRICOS PLANO-CÔNCAVO, 

PLANOCONVEXO, BICONVEXO, BICÔNCAVO, 

MEIO-CÍRCULO, PRISMA 90°, ESPELHO CÔNCAVO E 

CONVEXO E 01 ESPELHO PLANO COM SUPORTE 1 

BOLA DE ISOPOR MAIOR 1 CABO PARA BOLA DE 

ISOPOR MAIOR 1 BOLA DE ISOPOR MENOR 1 

IMPRESSOS 8202.35 2 SUPORTES RUSSOMANO COM 

CHAVE LIGA-DESLIGA NORMALMENTE ABERTA 2 

CONEXÕES DE FIOS COM GARRAS MÚTIPLAS TIPO 

MOLA 6 CONEXÕES AUXILIARES DE FIO (FRM) 2 

ELETRODOS INFERIORES DE COBRE 4 JOGOS 

7764.10.M DE MASSAS ACOPLÁVEIS E GANCHO 

LASTRO 2 CORPOS DE CONEXÕES 1 PAINEL COM 

ELEVADOR HIDRÁULICO 1 PEQUENAS ESFERAS 

METÁLICAS 10 HASTES SUPORTES DAS ESFERAS 2 

VIDROS FOSCOS 2 SUPORTES PARA VELA E 

VENTOINHA 2 BÚSSULAS 2 SUPORTES ISOLANTES 

RUSSOMANO COM SOQUETE ELÂMPADA 2V 6 

RESITORES COM CÓDIGO DE CORES 4 BOBINAS 

COM FIXADOR PARA PERFIL UNIVERSAL 2 

NÚCLEOS FERROMAGNÉTICOS MENORES 2 

VIBRADORES EM "S" DE INOX PARA 8202.04 2 

CONTATOS COM BASE RETANGULAR DE INOX 

PARA 8302.12 2 CRAVOS METÁLICOS 2 FOLHAS DE 

PAPEL MILIMETRADO 8 FOLHAS DE PAPEL FILTRO 

1 ANÉIS DE BORRACHA 5 PACOTE DE ALGODÃO 1 

ROLO DE ADESIVOS 81002.028 1 ESCALA EM GRAUS 

7724.AC.06 1 PERCEVEJOS 3 FIOS DE POLIAMIDA 

COM GANCHOS NOS EXTREMOS PARA 7701.01 2 
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Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 

Matemática Livro com atividades relacionadas aos 

materiais listados anteriormente. Voltado para o 

desenvolvimento de crianças do 1º ano. 20 Grande 

enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Matemática 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 

anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças 

de 2º ano. 20 Grande enciclopédia do Ensino dos 

Laboratórios de Matemática Livro com atividades 

relacionadas aos materiais listados anteriormente. Voltado 

para o desenvolvimento de crianças de 3º ano. 20 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 

Matemática Livro com atividades relacionadas aos 

materiais listados anteriormente. Voltado para o 

desenvolvimento de crianças de 4º ano. 20 Grande 

enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de Matemática 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 

anteriormente. Voltado para o desenvolvimento de crianças 

de 5º ano. 20 OBS: O PROJETO ACOMPANHA DE 

BRINDE UM ARMÁRIO DE AÇO COM 2,0 M DE 

ALTURA, 90 CM DE LARGURA E 60 CM DE 

PROFUNDIDADE, RODINHAS PARA FACILITAR O 

DESLOCAMENTO E ARMAZENAGEM, RETIRADA E 

RECOLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

GARANTINDO SEGURANÇA E PRETICIDADE EM 

SEU MANUSEIO 

02 

PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS 

LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS – Fund. II 

COMPOSTO COM 41 COMPONENTES + UM 

ARMÁRIO EM AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS 

COMPONENTES: 

01-microscópio biológico monocular. tubo: monocular reto, 

comprimento do tubo mecânico (160mm); aumento: 

mínimo (40 x) e máximo (640 x); oculares: ampliação: wf 

10x (campo de visão – 16mm) com porta-retículo 

ampliação: wf 16x (campo de visão – 11mm) com porta-

retículo acromáticas: 4x, 10x e 40x (retrátil); revolver: 

movimento giratório por rolamentos, porta três objetivas; 

platina: platina retangular fixa: 130mm x 120mm 

movimento xy – (x – 60mm e y – 30mm); estrutura do foco: 

micrométrico em botões bilaterais com área de trabalho de 

01 
R$ 

71.290,00  
R$ 71.290,00  



6 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – 

Cametá – Pará 
CNPJ nº. 18.782.198/0001-78 

3mm, 0.002mm por divisão. macrométrico em botões 

bilaterais, movimento por pinhão e cremalheira. 

condensador: diafragma com porta-filtro; iluminação: 

lâmpada 127v 20w tungstênio ou 220v 20w (opcional) 

iluminador provido de lente coletora e filtro azul difusor 

espelho para trabalhos com luz natural; tensão de entrada: 

127v 60hz ou 220v 60hz (opcional); espelho: diâmetro 

50mm, a-superfície plana, b-superfície côncava, giro 360º, 

inclinação variável. componentes: 01 – pares de lentes 

oculares de 10x e 16x; 03 – lentes objetivas (4x, 10x e 40x); 

01 – espelho com dupla face, com suporte para fixação 

(suporte em duas peças); 01 – caixa de papelão. estrutura : 

1-ocular, 2- tubo ocular, 3- estiva, 4- botão de ajuste 

micrométrico, 5- botão de ajuste macrométrico, 6- revolver, 

7- objetivas, 8- platina, 9- condensor, 10- diafragma, 11- 

fonte de luz elétrica ( acessórios); base. 

 01- torso bissexual de 85 cm com 24 partes e coluna exposta 

e anatômica.diferenciais e benefícios: resina plástica 

emborrachada; dividido em 24 partes. indicações: visualizar 

estruturas; estudos; clinicas, entre outros. higiene e 

conservação: manter em local seco. componentes do item: - 

cabeça removível em 2 partes; - parte craniana exposta na 

lateral; - cavidade nasal; - metade do cérebro; - globo ocular; 

- diafragma ; - 2 pulmões (cada um é dividido 2 partes); - 

coração (2 partes); - fígado com vesícula biliar; - estômago 

(2 partes); - intestino (grosso e delgado); - metade do rim; - 

vasos; - órgãos genitais (masculino e feminino 

intercambiáveis); composição: modelo confeccionado em 

resina plástica emborrachada. registro anvisa. 

01- dinamômetro tubular 2n destinado ao estudo de: medida 

de forças de tração, em qualquer direção, com escala em n 

ou gf e precisão de 0,01 x (o fundo da escala). caracteristicas 

técnicas principais: capa de alumínio deslizante sobre o 

suporte principal, gancho inferior de latão, alça fixadora 

superior em aço, mola em tensão de 2n. 

01- dinamômetro tubular 5n destinado ao estudo de: medida 

de forças de tração, em qualquer direção, com escala 

destinado ao estudo de: medida de forças de tração, em 

qualquer direção, com escala em n ou gf e precisão de 0,01 

x (o fundo da escala). caracteristicas técnicas principais: 

capa de alumínio deslizante sobre o suporte principal, 
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gancho inferior de latão, alça fixadora superior em aço, mola 

em tensão de 5n. 

01 - dinamômetro tubular 10n destinado ao estudo de: 

medida de forças de tração, em qualquer direção, com escala 

em n ou gf e precisão de 0,01 x (o fundo da escala). 

caracteristicas técnicas principais: capa de alumínio 

deslizante sobre o suporte principal, gancho inferior de 

latão, alça fixadora superior em aço, mola em tensão de 10n. 

01- esqueleto humano confeccionado em:  pvc, composto 

por todos os ossos, montado sob base com rodas e haste de 

alumínio. com o modelo é possível identificar os seguintes 

ossos entre outras estruturas: - ossos do crânio (osso frontal, 

parietal, nasal, occipital, zigomático, maxilar, palatino, 

temporal, esfenóide, etimóide, vômer, mandíbula); - osso 

hioide; - ossos da coluna vertebral (identificação de 

prolapso entre as vértebras l3/l4); - osso esterno; - plexos 

nervosos; - ossos do tórax (osso esterno, costelas); - ossos 

do membro superior (úmero, ulna, rádio, ossos da mão, 

clavícula, escápula); - ossos do membro inferior (fêmur, 

patela, tíbia, fíbula, ossos do pé); - ossos da pelve (ílio, 

ísquio, púbis). dimensões: 1,70 cm de altura 

aproximadamente este esqueleto apresenta dimensões e 

detalhes naturais ideais para o estudo da estrutura óssea 

humana. embalagem: embalado em caixa de isopor e 

papelão. acompanha: manual em português, suporte com 5 

rodas, haste de alumínio e capa protetora. 

01- tripé de ferro p/ tela de amianto (uso sobre lamparina) 

usado como: suporte para tela de amianto ou triângulo de 

porcelana. usado em aquecimento. características técnicas: 

fabricado com aro e pés de arame de ferro trefilado e 

zincado com 4,76mm de diâmetro. tamanho: 10 x 12 cm 

01- tela de amianto- usado como: usada para sustentar 

frascos de vidro que vão ao aquecimento, pois distribui 

uniformemente o calor proveniente dos bicos de bunsen, 

evitando que assim se quebrem; 

características técnicas: tela para aquecimento em arame, 10 

cm x 10 cm, fibra cerâmica e argila. 

01- funil analítico destinado a estudo de: indicado em 

filtrações e transferências de líquidos de laboratórios na 

separação das misturas heterogêneas. 
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características técnicas: funil de vidro borosilicato com 

haste, boca de 60 mm e capacidade de 60 ml; 

01- balão para destilação (c/ saida lateral) destinado ao 

estudo de: o balão de fundo redondo é utilizado nas 

destilações químicas, seu uso é semelhante ao balão de 

fundo chato, porém mais apropriado aos aquecimentos sob 

refluxo. pode ser aquecido com uma manta aquecedora ou 

acoplado a evaporador rotativo. características técnicas: 

balão de vidro borossilicato, possui saída lateral e 200 ml de 

volume. 

12- tubo de ensaio com fundo redondo e sem orla destinado 

ao estude de: tubo comumente utilizado em experiência com 

pouco volume, que podem ser aquecidos e resfriados. 

características técnicas: recipiente de vidro alongado e 

cilíndrico com 15 mm de diâmetro de boca e 125 mm de 

comprimento. 

01- copo becker graduado 250 ml destinado ao estude de: 

indicado para transferir líquidos (volume) para outros 

recipientes. são usados na maioria das vezes para fazer 

reações entre soluções, usados para dissolver diversas 

substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e 

preparar soluções simples. utilizado para procedimentos em 

farmácia de manipulação e laboratório. características 

técnicas: copo em vidro borossilicato, resistente ao calor, 

tipo griffin (becker forma baixa), formato cilíndrico, fundo 

plano, bico presente na borda superior, escala graduada 

impressa para auxílio de medidas e capacidade de volume 

de 250ml. 

01- lamparina alcool capuchama 60 ml destinado ao estude 

de: destinado a efetuar o aquecimento de sistemas de 

pequenas dimensões que requerem pouco calor, consiste 

num reservatório, onde é colocado um líquido combustível, 

onde mergulha um cordão, por onde o líquido sobe por 

capilaridade, para ser queimado na outra extremidade 

(pavio). características técnicas: reservatório em vidro 

comum, pavio feito de barbante, tampa plástica de encaixe 

e rolha feita em louça. 

01- pisseta plastica c/ bico curvo 250 ml 

destinado ao estude de: indicado para uso em indústrias 

farmacêutica e alimentícia, na dosagem e armazenamento 

de substâncias. características técnicas: feita em polietileno 
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100% virgem e atóxico, tampa rosqueável com bico reto e 

bico para ponteira, tampa para bico reto, capacidade de 

volume de 250 ml. 

01- placa petri com tampa100 mm x 15 mm destinado ao 

estude de: utilizados em procedimentos laboratoriais em 

microbiologia e análises clínicas. utilizadas para 

crescimento e identificação de microrganismos, 

documentação de colônias, rotinas de bacteriologia, entre 

alguns outros experimentos. características técnicas: feitas 

em poliestireno de alta transparência, superfície plana, 

tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação 

de ar e impedem a condensação, esterilização por óxido de 

etileno. 

dimensões: 100 x 15 mm 

01- condensador liebig liso 200 mm destinado ao estude de: 

eles são instrumentos que têm aplicação exclusiva na 

destilação e têm como função condensar (passagem do 

estado gasoso ao estado líquido) os vapores obtidos na 

destilação. 

características técnicas: feito em vidro borosilicato, 

comprimento útil da camisa de 200mm, constituída por um 

tubo de vidro de forma cilíndrica no interior do qual se 

encontra outro tubo de vidro de menor diâmetro, diâmetro 

externo de 38mm, comprimento total de 350mm. 

02- papel tornassol azul e vermelho destinado ao estude de: 

eficiente na medição de ph, mudando de cor ao entrar em 

contato com uma determinada solução. tornassol vermelho 

é usado para testar bases, tornassol azul para testar ácidos. 

características técnicas: o tornassol é extraído da planta 

líquen (encontrado na holanda) e fixado (impregnado) em 

papel poroso. composição: 1 embalagem com 100 tiras de 

cada cor. 

01- papel filtro qualitativo caixa com 100 unid. destinado ao 

estude de: indicado para análise qualitativa de laboratórios 

químicos, farmacêuticos e pesquisas em geral. 

características técnicas: produzido a partir de fibras 

vegetais, tratadas por processo semi-químico (fibras curtas), 

isento de asbestos, brometos, iodetos e sais de mercúrio. 

diâmetro: 15 cm; pacote com 100 unidades ; gramatura: 80g; 

espessura: 0,2mm ; resistência ao estouro: 94 kpa ; 

resistência ao estouro papel úmido: 29 kpa ; permeabilidade 
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ao ar @20mmca: 38 l/s.m² ; maior poro: 44um ; muitos 

poros: 26um; ph: 7 

01- pinça p/ condensador com mufa características técnicas: 

fabricada em alumínio fundido, tipo 3 dedos (tridente), 

ângulo regulável, com abertura até 60mm, giratória, pontas 

revestidas com pvc, com mufa em zamack para fixação em 

haste. 

01- pinça em inox características técnicas: construídas com 

um tipo especial de aço inox impedindo que as hastes se 

fechem após longo tempo de uso, proporcionam longa 

durabilidade e grande eficiência. comprimento: 200mm 

(8"); abertura útil: 15mm ; peso: 50g 

01- escova p/ lavagem de vidrarias 025 x 150 

01- estante p/ 12 tubos de ensaio 10mm em metal. revestido 

de plástico 

01- anel de ferro com mufa características técnicas: anel 

utilizado como suporte para funis de todos os tipos. com 

mufa, para ser acoplado no suporte universal. 

diâmetro: 70 mm 

01- termômetro químico destinado ao estude de: tem a 

finalidade de realizar medições de temperatura de medições 

em geral. características técnicas: termômetro de líquido em 

vidro, escala externa, capilar cobertura branca, escala 

gravada, enchimento a líquido vermelho, diâmetro de 6 ±5 

mm, fechamento com anel. 

01- frasco de erlenmeyer graduado destinado ao estudo de: 

frasco de vidro empregado na dissolução de substâncias, em 

reações químicas, aquecimento de líquidos e em titulações. 

características técnicas: - fabricado em vidro borossilicato 

3.3, graduação externa para medidas, forma cônica para 

homogenização de substancias, espessura de parede 

uniforme ideal para aplicações com aquecimento, 

capacidade de 250ml. 

01- pipeta graduadadestinado ao estudo de: indicado para 

transferência de materiais líquidos. características técnicas: 

pipeta sorológica graduada em vidro, volume de 10 ml, 

divisão 1/10, esgotamento total, sem bocal de algodão 

01- lâmina para microscopia destinado ao estudo de: 

utilizado para microscopia e outras utilizações laboratoriais. 

características técnicas: fabricado em vidro liso, espessura 
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entre 1,0 a 1,2 mm, intercaladas uma a uma em folha de 

papel, seladas a vácuo, caixa com 50 unidades. 

01- bico de bunsen destinado ao estudo de: é utilizado na 

esterilização de pequenos objetos, para aquecer produtos 

químicos, polir a fogo vidros quebrados e para muitas outras 

finalidades. características técnicas: aquecedor a gás com 

chama, cuja temperatura varia de acordo com a regulagem. 

suprido com gás liquefeito de petróleo (glp), possui 

regulagem para entrada de ar, não acompanha registro para 

gás, guia da chama em alumínio polido, base em aço 

carbono e alumínio fundido, revestida em epóxi 

eletrostático. 

01- bureta graduada destinado ao estudo de: indicada para 

transferir porções de líquido (volume) para outros 

recipientes. características técnicas: bureta graduada, 

transparente, resistente a 170ºc, corpo em vidro borosilicato, 

revestida totalmente em plástico pmp/tpx, torneira em teflon 

(ptfe). 

01- bastão de vidro usado como: são utilizados para se agitar 

substâncias e facilitar a homogeneização. também auxiliam 

na transferência de líquido de um recipiente para outro. 

características: fabricado em vidro alcalino, maciço para 

não causar reação química a substância. 

01- pérolas de vidro destinado ao estudo de: são utilizadas 

para não haver uma ebulição tumultuosa. com o 

aquecimento da solução, o ar retido nas paredes das pérolas 

vai se soltando e a solução é aquecida por igual. 

características técnicas: feitas em vidro com tamanho de 3 

mm. pacote contendo 1kg de pérolas. 

01- vidro de relógio destinado ao estudo de: pesar pequenas 

quantidades de substâncias, evaporar quantidades de 

soluções e ainda cobrir demais recipientes. 

características técnicas: vidro comum, não suporta altas 

temperaturas, circular curvo com escala de 10cm. 

01- pipetador com 3 vias destinado ao estudo de: pipetador 

manual para uma pipetagem segura quando utilizado com 

produtos químicos perigosos. características técnicas: 

fabricado em borracha, dispensação de pipetas sorológicas 

e volumétricas, 3 válvulas com esfera de aço inoxidável (3 

vias), acoplamento em pipetas de vidro e de plástico. 
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01- espátula tipo colher destinado ao estudo de: espátulas de 

metal utilizadas para os mais diversos fins. características 

técnicas: espátula com colher em aço inox maciço, diâmetro 

do cabo de 5mm. 

01- suporte para bureta características técnicas: base 

fabricada em chapa de ferro no tamanho de 12 x 20cm, 

pintada em branco, haste em alumínio 7/16, no tamanho de 

haste de 70 cm. 

01- proveta graduada destinado ao estudo de: a proveta tem 

como principal função medir volumes de líquidos com baixa 

precisão. características: proveta graduada em vidro, 

volume de 100 ml, base sextavada de polietileno, altura 250 

mm, diâmetro externo 30 mm, intervalo de graduação 2 ml. 

06- rolhas de borracha características: indicado para 

fechamento / vedação de frascos em geral, atóxica, isenta de 

enxofre e material em borracha antiácida. 

05- grande enciclopédia do ensino dos laboratórios de 

ciências livro com atividades relacionadas aos materiais 

listados anteriormente. voltado para o desenvolvimento dos 

alunos do 1º ano do fundamental ii. 

05- grande enciclopédia do ensino dos laboratórios de 

ciências livro com atividades relacionadas aos materiais 

listados anteriormente. voltado para o desenvolvimento dos 

alunos do 2º ano do fundamental ii. 

05- grande enciclopédia do ensino dos laboratórios de 

ciências livro com atividades relacionadas aos materiais 

listados anteriormente. voltado para o desenvolvimento dos 

alunos do 1º ano do fundamental ii. 

05- grande enciclopédia do ensino dos laboratórios de 

ciências livro com atividades relacionadas aos materiais 

listados anteriormente. voltado para o desenvolvimento dos 

alunos do 1º ano do fundamental ii. 

01- armário em aço para armazenamento características: 

confeccionado em aço carbono (sae 1008/1010) com 

acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa 

(anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a 

quente, com desengraxante, decapante, fosfatizante, 

passivador e pintura através do sistema eletrostático a pó 

hibrida com secagem em estufa a 200 º c com superfície lisa 

e uniforme com camada de tinta de espessura mínima de 70 

micras. contendo 02 portas laterais confeccionadas em 
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chapa de aço (0,45 mm), 01 (hum) fundo e 02 (duas) 

bandejas superiores confeccionadas em chapa (0,4 mm) 

possuindo reforço tipo omega em cada prateleira e no fundo. 

as bases deverão ser confeccionadas em chapa de aço sae 

1008/1010 com espessura mínima de 1,20 mm dobradas em 

forma de "u" e rodapé em chapa de aço também 1,20 mm. 

suporte: armário será montado sobre 04 (quatro) rodízios em 

acrílico posicionado nas quatro extremidades do mesmo 

garantindo um rolar suave com capacidade de suportar 150 

quilos por móvel, distribuídos uniformemente. portas: 02 

(unidades) confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm 

deveram conter 02 (duas) dobradiças em cada porta 

confeccionadas em chapa 1,20 mm, com 01 (um) reforço 

omega por porta fixado de forma vertical confeccionado na 

chapa de aço 0,45 mm, 01 (um) puxador por porta 

confeccionado em polipropileno, 01 (um) fechadura em 

tambor cilíndrico com chave duplicada, possuindo 

travamento independente por porta. prateleiras: 02 (duas) 

unidades de prateleiras confeccionadas em chapa de aço 

0,45 mm pintadas na cor do móvel sendo 01 unidades por 

compartimento possuindo regulagem de 05 em 05 cm. 

montagem: estrutura do corpo, porta e reforços através do 

processo de solda. cores: toda a estrutura e bandejas em 

cinza claro, portas em cores variadas. 

dimensões: 1.09 m (altura) x 0.75 m (largura) x 0.40 m 

(profundidade) 

03 

PROJETO PEDAGÓGICO BIBLIOTECA DA CRIANÇA 

– FUNDAMENTAL l 

ARMÁRIO - confeccionado em madeira, medindo 60cm de 

largura x 01m de altura x 5cm de comprimento, possuí 02 

portas com fechadura escamoteável, possuí 02 prateleiras 

reguláveis com anteparo de proteção e divisórias para a 

otimização da acomodação dos itens. Possui sistema de 

movimentação através de 08 rodízios móveis fixados em sua 

base, e personalização com adesivos em vinil colorido 

fixados em seu corpo. 01; Banquinho de Histórias Infantil 

em plástico resistente, colorido, formato maletinha, 

medindo aproximadamente L 16 cm x C 21 cm x A 19 cm. 

01; Coleções Musicais 50; Coleção Conhecendo os Animais 

50; Coleção Caráter e Cidadania 50; Coleção 50 Clássicos 

da Literatura Infantil 50 

01 
R$   

8.590,00  
R$   8.590,00  
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04 

PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO SOCIAL 

(TODAS AS IDADES) 

Livro 1 – Um caminho em construção – Legislação e 

Orientações Org. Lilian Ziega Livro 2 – Um caminho em 

construção – Deficiências Múltiplas Org. Lilian Ziega Livro 

3 – Um caminho em construção – Deficiência Visual Org. 

Lilian Ziega Livro 4 – Um caminho em construção – 

Deficiência Auditiva Org. Lilian Ziega Livro 5 – Um 

caminho em construção – Deficiência Mental Org. Lilian 

Ziega Livro 6 – Um caminho em construção – Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade Org. Lilian Ziega 

Livro 7 – Um caminho em construção – Deficiência Física 

Org. Lilian Ziega Autismo na escola – um jeito diferente de 

aprender – um jeito diferente de ensinar Eugênio Cunha 

Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com 

Deficiência Kelem Zapparoli Práticas pedagógicas para 

inclusão e diversidade Eugênio Cunha Distúrbios de 

Aprendizagem e de Comportamento Lou de Oliveira 

Estudantes com Necessidades Especiais – singularidade e 

desafios na prática pedagógica inclusiva Silvia Ester Orrú 

Minha escola recebeu alunos para inclusão. O que faço 

agora? Geraldo Peçanha Almeida Síndromes – conhecer, 

planejar e incluir - 2ª edição Rogério Drago Educação Física 

Adaptada Débora de Mendonça - Patricia Maura da Silva 

Flaitt Educação para o Trânsito nas escolas (em libras) Elias 

Lopes E. Souza - Vera Maria l. Souza - Mary Lopes e. 

Frizanco Desvendando a comunicação usada pelas pessoas 

com surdez (Em três volumes) Márcia Honora - Mary Lopes 

E. Frizanco Atividades para desenvolvimento da 

inteligência emocional nas crianças Rafael B. Alzina - Núria 

P. Escoda - Monstserrat C. Bonilla - Èlia L. Cassà - Gemma 

F. Guiu - Meritxell O. Soler Diversidade - Somos diferentes, 

únicos e especiais Elena A. Antúnez - Núria B. Fitó - Esther 

H. Godoy - Adriana S. Fernández Dognaldo e sua nova 

situação (acompanha CD interativo - Áudio - Rom - Vídeo 

-- Jogos Adaptados - Livro Falado e Interpretação em 

Libras) Márcia Honora O problema da centopeia Zilá - 

(acompanha CD interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos 

Adaptados - Livro Falado e Interpretação em Libras) Márcia 

Honora O charme de Tuca - (acompanha CD interativo - 

Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

01 
R$ 

11.890,00  
R$ 11.890,00  
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Interpretação em Libras) Márcia Honora Uma tartaruga a 

mil por hora - (acompanha CD interativo - Áudio - Rom - 

Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e Interpretação em 

Libras) Márcia Honora O canto de Bento - (acompanha CD 

interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro 

Falado e Interpretação em Libras) Márcia Honora A família 

Sol, Lá, Si... - (acompanha CD interativo - Áudio - Rom - 

Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e Interpretação em 

Libras) Márcia Honora A escola da tia Maristela - 

(acompanha CD interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos 

Adaptados - Livro Falado e Interpretação em Libras) Márcia 

Honora Nem todas as Girafas são iguais - (acompanha CD 

interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro 

Falado e Interpretação em Libras) Márcia Honora Uma 

formiguinha especial - (acompanha CD interativo - Áudio - 

Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) Márcia Honora Uma amiga 

diferente - (acompanha CD interativo - Áudio - Rom - Vídeo 

-- Jogos Adaptados - Livro Falado e Interpretação em 

Libras) Márcia Honora Uma missão possível - (acompanha 

CD interativo - Áudio MP3 - Rom - Vídeo - Interpretação 

em Libras e Legendado) Márcia Honora Um jardim só para 

Matias - (acompanha CD interativo - Áudio MP3 - Rom - 

Vídeo - Interpretação em Libras e Legendado) Márcia 

Honora As preferências de rubinho - - (acompanha CD 

interativo - Áudio MP3 - Rom - Vídeo - Interpretação em 

Libras e Legendado) Márcia Honora A fragilidade de 

Rebeca - - (acompanha CD interativo - Áudio MP3 - Rom - 

Vídeo - Interpretação em Libras e Legendado) Márcia 

Honora Os esquecimentos do Vovô Bartolomeu - - 

(acompanha CD interativo - Áudio MP3 - Rom - Vídeo -

Interpretação em Libras e Legendado) Márcia Honora Uma 

Zebra legal - (acompanha CD interativo - Áudio MP3 - Rom 

- Vídeo - Interpretação em Libras e Legendado) Márcia 

Honora Fred, o papagaio cantor - (acompanha CD interativo 

- Áudio MP3 - Rom - Vídeo - Interpretação em Libras e 

Legendado) Márcia Honora O treinamento de Patrícia - - 

(acompanha CD interativo - Áudio MP3 - Rom - Vídeo - 

Interpretação em Libras e Legendado) Márcia Honora Os 

passos de Luana - - (acompanha CD interativo - Áudio MP3 

- Rom - Vídeo - Interpretação em Libras e Legendado) 
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Márcia Honora O mundo de Leonardo - - (acompanha CD 

interativo - Áudio MP3 - Rom - Vídeo - Interpretação em 

Libras e Legendado) Márcia Honora Um presente de meus 

pais - (acompanha CD interativo - Interpretação em Libras) 

Márcia Honora O amor tem todas as cores - (acompanha CD 

interativo - Interpretação em Libras) Márcia Honora A 

esperança de Jubinha - (acompanha CD interativo - 

Interpretação em Libras) Márcia Honora Nada como o lar - 

(acompanha CD interativo - Interpretação em Libras) 

Márcia Honora Uma lição de carinho - (acompanha CD 

interativo - Interpretação em Libras) Márcia Honora A vida 

tem dissas coisas - (acompanha CD interativo - 

Interpretação em Libras) Márcia Honora A descoberta de 

Leila - (acompanha CD interativo - Interpretação em Libras) 

Márcia Honora Tecendo o amor - (acompanha CD interativo 

- Interpretação em Libras) Márcia Honora A dieta de Jorge - 

(acompanha CD interativo - Interpretação em Libras) 

Márcia Honora Um senhor amigo - (acompanha CD 

interativo - Interpretação em Libras) Márcia Honora 

Dificuldades na Audição - (acompanha CD com jogos para 

estimular a audição e 50 encartes com atividades) Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco Dificuldades na 

Aquisição da Língua Portuguesa Escrita no Ensino 

Fundamental - (acompanha CD Jogos e cantigas para 

estimular a escrita e 50 encartes com atividades) Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco Dificuldades na 

Aquisição da Língua Portuguesa Oral no Ensino 

Fundamental - (acompanha CD Jogos para estimular a 

linguagem e 50 encartes com atividades) Márcia Honora - 

Mary Lopes E. Frizanco Esclarecendo as deficiências - 

Aspectos teóricos e práticos para contribuir para uma 

sociedade inclusiva Márcia Honora - Mary Lopes E. 

Frizanco Múltipla Deficiência e Surdo cegueira Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco Deficiência Física Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco Esclarecendo as 

Deficiências Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Deficiência Intelectual e Problemas de Aprendizagem 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco Deficiência Visual 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco Deficiência 

Auditiva / Surdez Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Super VDC - 15 videoquês animados com interpretação de 
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libras Oigor Rafael B. Texeira CD-ROM/ÁUDIO (2 EM 1) 

- 40 jogos adaptados e 15 músicas Oigor Rafael B. Texeira 

Festas populares - (acompanha CD-RM contendo: 

Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de 

Libras e legendado) Antônio Jonas Dias Filho - Márica 

Honora Culinária Afro-brasileira - - (acompanha CD-RM 

contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) Antônio Jonas Dias 

Filho - Márica Honora Artes - - (acompanha CD-RM 

contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) Antônio Jonas Dias 

Filho - Márica Honora Atualidades em africanidades - 

(acompanha CD-RM contendo: Atividades, Jogos, Cantigas 

e Vídeo com interpretação de Libras e legendado) Antônio 

Jonas Dias Filho - Márica Honora Jogos, brincadeiras e 

cantigas - (acompanha CD-RM contendo: Atividades, 

Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e 

legendado) Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Religião africana no Brasil - - (acompanha CD-RM 

contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) Antônio Jonas Dias 

Filho - Márica Honora A influência africana no nosso 

idioma - - (acompanha CD-RM contendo: Atividades, 

Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e 

legendado) Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora - 

(acompanha CD-RM contendo: Atividades, Jogos, Cantigas 

e Vídeo com interpretação de Libras e legendado) Antônio 

Jonas Dias Filho - Márica Honora Folclore e lendas - - 

(acompanha CD-RM contendo: Atividades, Jogos, Cantigas 

e Antônio Jonas Dias Filho - Vídeo com interpretação de 

Libras e legendado) Márcia Honora Personalidades e 

personagem - - (acompanha CD-RM contendo: Atividades, 

Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e 

legendado) Antônio Jonas Dias Filho - Márcia Honora 

Chapeuzinho vermelho - (Indicativos de braile, Libras, 

baixa visão, pranchas temáticas e de alfabetização) Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco Pinóquio - (Indicativos de 

braile, Libras, baixa visão, pranchas temáticas e de 

alfabetização) Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco Os 

três porquinhos - (Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 

pranchas temáticas e de alfabetização) Márcia Honora - 
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Mary Lopes E. Frizanco Cinderela - (Indicativos de braile, 

Libras, baixa visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco O patinho feio - 

(Indicativos de braile, Libras, baixa visão, pranchas 

temáticas e de alfabetização) Márcia Honora - Mary Lopes 

E. Frizanco A pequena sereia - (Indicativos de braile, Libras, 

baixa visão, pranchas temáticas e de alfabetização) Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco A bela e a fera - 

(Indicativos de braile, Libras, baixa visão, pranchas 

temáticas e de alfabetização) Márcia Honora - Mary Lopes 

E. Frizanco Rapunzel - (Indicativos de braile, Libras, baixa 

visão, pranchas temáticas e de alfabetização) Márcia 

Honora - Mary Lopes E. Frizanco Branca de Neve - 

(Indicativos de braile, Libras, baixa visão, pranchas 

temáticas e de alfabetização) Márcia Honora - Mary Lopes 

E. Frizanco A bela adormecida - (Indicativos de braile, 

Libras, baixa visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco Manual do 

professor Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco CR-

ROM - atividades pedagógicas adaptadas Márcia Honora - 

Mary Lopes E. Frizanco Chapeuzinho vermelho - 

(acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com interpretação dem 

Libras CD-ROM com jogos e atividades, Cantigas em MP3) 

Márcia Honora Os três porquinhos - - (acompanha CD/DVD 

- Vídeo VCD com interpretação dem Libras CD-ROM com 

jogos e atividades, Cantigas em MP3 Márcia Honora A bela 

adormecida - - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 

interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 

Cantigas em MP3 Márcia Honora A pequena sereia - - 

(acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com interpretação dem 

Libras CD-ROM com jogos e atividades, Cantigas em MP3 

Márcia Honora Branca de Neve - - (acompanha CD/DVD - 

Vídeo VCD com interpretação dem Libras CD-ROM com 

jogos e atividades, Cantigas em MP3 Márcia Honora O 

patinho feio - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 

interpretação dem Libras CDROM com jogos e atividades, 

Cantigas em MP3 Márcia Honora A bela e a fera - 

(acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com interpretação dem 

Libras CDROM com jogos e atividades, Cantigas em MP3 

Márcia Honora Cinderela - (acompanha CD/DVD - Vídeo 

VCD com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 
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atividades, Cantigas em MP3 Márcia Honora Pinóquio - 

(acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com interpretação dem 

Libras CD-ROM com jogos e atividades, Cantigas em MP3 

Márcia Honora Rapunzel - (acompanha CD/DVD - Vídeo 

VCD com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 Márcia Honora 01 unidade de 

Bate Martelo em madeira, medidas da base: 24 x 13 x 7 cm, 

contendo 04 pinos coloridos e um martelo, contendo o selo 

do Inmetro 01 unidade de Memória formas geométricas, 

com 40 peças em M.D.F., contendo o selo do Inmetro 01 

unidade de Prancha de Seleção Pequena em material M.D.F. 

com 16 peças coloridas (04 formas geométricas), medidas 

da base: 19 x 20 cm, contendo o selo do Inmetro 01 unidade 

do jogo Loto Leitura em E.V.A. com 120 peças, 06 

tabuleiros de 15 x 15 cm, acondicionado em embalagem 

plástica, contendo o selo do Inmetro 01 unidade de Balança 

de Madeira contendo o selo do Inmetro 01 unidade de Pinos 

de Encaixe em material M.D.F. com 20 pinos coloridos, 

medidas da base: 16 x 14 cm, contendo o selo do Inmetro 01 

unidade do Relógio Cuco em M.D.F, contendo o selo do 

Inmetro 01 unidade de Passa Formas Geométricas em 

material M.D.F. com 08 formas geométricas em madeira, 

contendo o selo do Inmetro 01 unidade de Sequência de 

Unidade em material M.D.F. medindo 37 x 7 cm, com 45 

bolinhas de E.V.A, contendo o selo do Inmetro 01 unidade 

do Alfabeto Ilustrado E.V.A com 72 peças, atóxico, lavável, 

macio, acondicionado em embalagem plástica, contendo o 

selo do Inmetro 01 unidade do Mosaico Triângulo em 

material M.D.F. com base medindo 18 x 18 cm, com 36 

peças coloridas, contendo o selo do Inmetro 1 unidade de 

caixa colorida em MDF e madeira - dividida em 5 peças de 

encaixe - medidas da caixa maior: 11 x 11 x 4,5 cm - 

Contendo o selo do inmetro 01 unidade do Tapete Junta pete 

em E.V.A 10 mm, com 30 peças medindo 25 x 25 cm, 

formando um tapete de dimensão 1,40 x 1,17 cm, macio, 

atóxico, acondicionado em embalagem plástica com zíper, 

contendo o selo do Inmetro 12 unidades de Caixas de 

Dominós em material M.D.F, com 28 peças, contendo o selo 

do Inmetro, sendo os seguintes temas: Multiplicação, 

Subtração, Formas Geométricas, Encontrando a Sombra, 

Frações, Alimentação Saudável, Figuras e Palavras, 
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Trânsito, Meios de Transporte, Horas, Frases e 

Alfabetização 

01 DVD Videoaulas com libras – Língua Portuguesa – aulas 

de 01 a 03 Ed. VIVA 01 DVD Videoaulas com libras – 

Língua Portuguesa – aulas de 04 e 05 Ed. VIVA 01 DVD 

Videoaulas com libras – Língua Portuguesa – aulas de 06 a 

08 Ed. VIVA 01 DVD Videoaulas com libras – Língua 

Portuguesa – aulas de 09 e 10 Ed. VIVA 01 DVD Videoaulas 

com libras – Matemática – aulas de 01 a 03 Ed. VIVA 01 

DVD Videoaulas com libras – Matemática – aulas de 04 e 

05 Ed. VIVA 01 DVD Videoaulas com libras – Matemática 

– aulas de 06 a 08 Ed. VIVA 01 DVD Videoaulas com libras 

– Matemática – aulas de 09 e 10 Ed. VIVA 01 DVD - A 

internet como fator de exclusão do surdo no Brasil Ed. VIVA 

01 CD-ROM Historietas contadas em Libras. Clélia Ramos 

Acompanha armário organizador com a seguinte descrição: 

01 armário confeccionado em aço carbono (SAE 

1008/1010) com acabamento pelo sistema de tratamento 

químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com 

banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, 

fosfatizante, passivador e pintura através do sistema 

eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa a 200 º C 

com superfície lisa e uniforme com camada de tinta de 

espessura mínima de 70 micras. Contendo 02 portas laterais 

confeccionadas em chapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo 

e 04 (quatro) bandejas superiores confeccionadas em chapa 

(0,4 mm) possuindo reforço tipo OMEGA em cada 

prateleira e no fundo. As bases deverão ser confeccionadas 

em chapa de aço SAE 1008/1010 com espessura mínima de 

1,20 mm dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa de 

aço também 1,20 mm. Suporte: Armário será montado sobre 

04 (quatro) rodízios em acrílico posicionado nas quatro 

extremidades do mesmo garantindo um rolar suave com 

capacidade de suportar 150 quilos por móvel, distribuídos 

uniformemente. Portas: 02 (unidades) confeccionadas em 

chapa de aço 0,45 mm deveram conter 03 (três) dobradiças 

em cada porta confeccionadas em chapa 1,20 mm, com 01 

(um) reforço OMEGA por porta fixado de forma vertical 

confeccionado na chapa de aço 0,45 mm, 01 (um) puxador 

por porta confeccionado em polipropileno, 01 (um) 

fechadura em tambor cilíndrico com chave duplicada, 
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possuindo travamento independente por porta. Painel 

divisor: 01(um) painel divisor confeccionado em chapa de 

aço 0,45 mm instalado na posição vertical pintado na cor do 

móvel possuindo sistema de regulagem das prateleiras 

através do sistema de cremalheira com regulagem de 05 em 

05 centímetros em ambos os lados. Possuindo 1.98 cm 

Altura x 0.40 cm Profundidade. Prateleiras: 08 (oito) 

unidades de prateleiras confeccionadas em chapa de aço 

0,45 mm pintadas na cor do móvel sendo 04 unidades por 

compartimento possuindo regulagem de 05 em 05 cm. 

Montagem: Estrutura do corpo, porta e reforços através do 

processo de solda. Cores: Toda a estrutura e bandejas em 

Cinza claro, Portas em cores variadas. Dimensões: 1.98 m 

(altura) x 0.90 m (Largura) x 0.40 m (Profundidade) 

TOTAL R$ 158.070,00 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 

Referência, com início na data de 11 de julho de 2019 e encerramento em 31 de dezembro 

de 2019. 

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 158.070,00 (CENTO E CINQUENTA E 

OITO MIL E SETENTA REAIS) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos do fornecimento efetivamente prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2019 na 

classificação abaixo: 

Exercício financeiro: 2019 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 12.20 – FUNDO MUN. DESENV. DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB; 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0403.2.090 – MANUTENÇÃO DO 

FUNDEB; 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE 

CONSUMO; 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E 

MATERIAL PERMANENTE; 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o 

interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da 

proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO  DOS 

SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 

Referência. 

7.2. Fica designado o servidor Márcio Luiz Pinto Furtado, para ser fiscal do contrato 

e o servidor Rudinelson Vieira de Assunção, para ser Gestor do contrato em questão 

vinculado a Inexigibilidade nº 0.02/19, celebrado com a empresa V. A. DE OLIVEIRA 

EDITORA EIRELI – CNPJ Nº 09.636.081/0001-95, para AQUISIÇÃO DE 

PROJETOS PEDAGÓGICOS E PARADIDÁTICOS (LABORATÓRIO DE 

CIÊNCIAS-FUNDAMENTAL I E II, LABORATÓRIO DE ROBÓTICA-

FUNDAMENTAL I E II, BIBLIOTECA DA CRIANÇA-FUNDAMENTAL I E 

PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL-TODAS AS IDADES) POR COMPRA 

DIRETA PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência. 

8.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.2.1. A qualidade dos materiais deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de 

Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso 

daquele. 

8.2.2. Os preços contratados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos 

fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.2.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 

requisições e especificações deste Contrato, a partir da solicitação através de ordem de 

compra/requisição do Setor solicitante. 

8.2.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e materiais sob sua responsabilidade, devendo 

apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de 

pagamento e quitação. 

8.2.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 125 do 

Novo Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.2.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional 

de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis 

Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.2.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 

CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada 

inconveniente. 

8.2.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho da entrega do objeto do presente Contrato. 

8.2.9.  Manter, na direção, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, 

integralmente, em todos os seus atos. 

8.2.10. Entregar os materiais de expediente em perfeito estado, de acordo com a sua 

utilidade; 

8.2.11. Entregar materiais de primeira qualidade, novos, e devem respeita os quantitativos 

descritos nas especificações constantes neste contrato; 

8.2.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato a ele inerentes; 

8.2.13. Cumprir a entrega dos materiais conforme disposições do presente contrato; 

8.2.13.1. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos após, a solicitação das 

unidades solicitantes em até 5 DIAS. 

8.2.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por 

ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 

8.2.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

8.2.16. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, para entrega dos materiais 

acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, 

ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 
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8.2.17. Da garantia:  

8.2.17.1. O prazo e as condições de garantia dos produtos fornecidos não deverão ser 

inferiores a 12 (doze) meses. 

8.2.17.2. Tais prazos serão contados a partir da data de recebimento dos mesmos 

(recebimento definitivo). 

  

8.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.3.1. Responsabilizar-se pela lavratura deste contrato, com base nas disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações 

8.3.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o pagamento. 

8.3.3. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento, através da unidade responsável 

por esta atribuição. 

8.3.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na prestação. 

Serão considerados para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência e edital, que seguem abaixo: 

9.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 

2002, o licitante/adjudicatário que: 

9.2.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

9.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.2.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.2.4. Cometer fraude fiscal; 

9.2.5. Não mantiver a proposta; 

9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

9.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas neste contrato 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 
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9.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

9.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

9.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

9.6.4. Rescisão contratual;  

9.6.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

9.6.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – 

Cametá – Pará 
CNPJ nº. 18.782.198/0001-78 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

14.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela 

Autoridade Superior. 

14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Cametá/PA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3(três) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

Cametá, 11 de julho de 2019 

 

Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro 

CPF nº. 633.984.942-34 

CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

V. A. DE OLIVEIRA EDITORA EIRELI 

CNPJ sob nº 09.636.081/0001-95 

ANDERSON HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS 

RG nº 31.952-45/SSP-Pa 

CPF nº 711.393.462-52 

PROCURADOR 

CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 
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