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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Chaves 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Registro de Preços Eletrônico - PE 016/2022-SRP-FME 

 
 

Resultado da Homologação 

 
0001 - KIT ALUNO 1 (Educação Infantil) – composto por: 03 lápis grafite preto , 01 apontador de 01 furo w depósito, 01 caixa de 
lápisão de cor com 12 cores , 01 borracha branca com cinta plástica, 01 massa de modelar 06 cores 90 g, 01 caixa de giz de cera 
com 12 cores, 01 estojo de caneta hidrocor com 12 cores, 03 cadernos pequenos tipo brochura de 96 fls capa dura, 01 caderno de 
desenho 96 fls capa dura, 01 cola branca de 90 g e 01 garrafa plástica para água de 600 ml tipo squeeze - DIVERSAS - Valor 
Referência: 98,46 

 

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação 
 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
MERCADORIAS EIRELI 

 

DIVERSAS 1.419 Kit 92,95 131.896,05 Homologado em 
19/10/2022 16:08:46 
Por: DELZIRENE DE 
BRITO ABDON 
PANTOJA 

 
 

 

0002 - KIT ALUNO 2 (Educação fundamental anos iniciais) – composto por: 03 lápis grafite preto, 01 apontador de 01 furo com 
depósito, 01 caixa de lápisão de cor com 12 cores, 01 borracha branca com cinta plástica, 01 borracha bicolor, 01 estojo de caneta 
hidrocor com 12 cores, 01 massa de modelar 06 cores 90 g, 01 caderno dedesenho 96 fls capa dura, 01 cola branca de 90 g, 01 
corretivo líquido de 18 ml, , 02 canetas esferográfica azul, 02 canetas esferográfica preta, 01 caderno de 10 matérias capa dura, , 
01 régua plástica de 30 cm e 01 garrafa plástica para água de 600 ml tipo squeeze . - LEONORA - Valor Referência: 93,33 

 

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação 
 

INFINITY COMERCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA 

 

LEONORA 4.049 Kit 91,35 369.876,15 Homologado em 
19/10/2022 16:08:46 
Por: DELZIRENE DE 
BRITO ABDON 
PANTOJA 

 
 

 

0003 - KIT ALUNO 3 (Educação fundamental anos finais e EJA) - composto por: 03 lápis grafite preto, 01 borracha branca com cinta 
plástica, 01 borracha bicolor, 01 cola branca de 90 G, 01 corretivo líquido de 18 ml, 02 canetas esferográfica azul, 02 canetas 
esferográfica preta, 01 caderno de 15 matérias, 01 apontador, 01 jogo geométrico composto de: 01 régua de 30 cm, 1 esquadro de 
45º, 01 esquadro de 60º e 01 transferidor de 180º e 01 garrafa plástica para água de 600 ml tipo squeeze - CREDEAL,COMPACTOR, 
LEO E LEO, PLASTCOR - Valor Referência: 90,23 

 

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação 
 

M N DE S FARIAS EIRELI CREDEAL,COMPACTOR,3.444 Kit 88,92 306.240,48 Homologado em 
LEO E LEO, 
PLASTCOR 

19/10/2022 16:08:46 
Por: : DELZIRENE 
DE BRITO ABDON 
PANTOJA 
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0004 - Mochila infantil unissex poliester Infantil; Corpo principal na em tecido poliéster 600, gramatura 350g/M², revestido 
internamente com uma película em PVC e maquinetado colmeia, cor 19-3810 TPX;O fundo é confeccionado em tecido reforçado 
poliéster 1200, gramatura 370g/M², com trama formando listras diagonais. O acabamento das bordas é feito em vivo PVC preto de 
4mm;A abertura principal e bolso frontal é feita através de zíper deslizador nº 8, fecho de correr na cor preta, com puchador metálico 
prata;Parte traseira do corpo e da alça em tecido aerado, gramatura 170g/M², dupla frontura, cor azul marinho com trama e aspecto 
conforme figura a seguir estruturado com espuma PAC 4mm, com 4 costuras em formato de “V” invertido e acabamento com vivo 
PVC preto. Forrado internamente com tecido 100% poliéster preto maquinetado; Alças de ombro estruturadas em espuma PAC 
4mm, em formato anatômico com acabamento em debrun 100% poliéster 21mm; Será aplicado na parte frontal e alça duas faixas 
de fita galão com 10mm de largura, 100% poliéster, construção tubular nas cores amarela e branco, conforme layout da peça; 
Extensores das alças de ombro em cadarço de 24mm de largura, o cadarço deve ser composto por 40%polipropileno e 60% poliéster, 
com uma densidade mínima de 80 fios por polegada; O Regulador possui dentes de travamento e injetado em nylon conferindo 
alta resistência; Os extensores devem ter fixação reforçada na alça de ombro com 2 costuras de 25mm; A parte interna é finalizada 
com cobertura das costuras em debrum de 25mm; INFANTIL Altura principal 35,0cm Largura principal 27,0cm Altura do bolso 
frontal 26,0cm Largura bolso frontal 22,0cm Profundidade principal 13,0cm Profundidade bolso frontal4,0cm Altura bolso lateral 
14,0cm - ESPÁZIO - Valor Referência: 57,20 

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação 

M N DE S FARIAS EIRELI ESPÁZIO 1.419 Kit 54,90 77.903,10 Homologado em 
19/10/2022 16:08:46 
Por: : DELZIRENE 
DE BRITO ABDON 
PANTOJA 

 
0005 - Mochila JUVENIL unissex poliester Juvenil; Corpo principal na em tecido poliéster 600, gramatura 350g/M², revestido 
internamente com uma película em PVC e maquinetado colmeia, cor 19-3810 TPX;O fundo é confeccionado em tecido reforçado 
poliéster 1200, gramatura 370g/M², com trama formando listras diagonais. O acabamento das bordas é feito em vivo PVC preto de 
4mm;A abertura principal e bolso frontal é feita através de zíper deslizador nº 8, fecho de correr na cor preta, com puchador 
metálico prata;Bolsos laterais em tecido estruturado em fios 100% poliester, gramatura 300g/M², cor preta, cuja amarração forma 
uma rede de alta resistência, conforme figura a seguir, a barra deste bolso é feita debrun elástico de 25mm;Parte traseira do 

corpo e da alça em tecido aerado, gramatura 170g/M², dupla frontura, cor azul marinho com trama e aspecto conforme figura a seguir 
estruturado com espuma PAC 4mm, com 4 costuras em formato de “V” invertido e acabamento com vivo PVC preto. 
Forrado internamente com tecido 100% poliéster preto maquinetado;Alças de ombro estruturadas em espuma PAC 4mm, em formato 
anatômico com acabamento em debrun 100% poliéster 21mm;Será aplicado na parte frontal e alça duas faixas de fita galão com 
10mm de largura, 100% poliéster, construção tubular nas cores amarela e branco, conforme layout da peça;Extensores das alças 
de ombro em cadarço de 24mm de largura, o cadarço deve ser composto por 40%polipropileno e 60% poliéster, com uma densidade 
mínima de 80 fios por polegada;O Regulador possui dentes de travamento e injetado em nylon conferindo alta resistência; Os 
extensores devem ter fixação reforçada na alça de ombro com 2 costuras de 25mm;A parte interna é finalizada com cobertura das 
costuras em debrum de 25mm; JUVENIL Altura principal 40,0cm;Largura principal 30,0cm;Altura do bolso frontal 30,0cm;Largura 
bolso frontal 24,5cm;Profundidade principal16,0cm;Profundidade bolso frontal 4,0cm; Altura bolso lateral 18,0cm - NORTE 
CONFECÇÕES - Valor Referência: 67,50 

 

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação 
 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
MERCADORIAS EIRELI 

 

NORTE CONFECÇÕES   7.493 Kit 61,60 461.568,80 Homologado em 
19/10/2022 16:08:46 
Por: : DELZIRENE 
DE BRITO ABDON 
PANTOJA 

 
 

 
 
 
 

 
DELZIRENE DE BRITO ABDON PANTOJA 

Autoridade Competente 
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