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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL – 004/2019 
 
 

DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, 
CONTENDO 119 (CENTO E DEZENOVE) FOLHAS NUMERADAS, COM O OBJETO 
ABAIXO ESPECIFICADO, CUJO ENTREGA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 27/02/2019. 
 

1. OBJETO: Registro de preços material de escritório para atender às diversas 
Secretarias do Poder Executivo do Município de Mairinque, conforme quantidades, 
especificações e estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. 

 
 
Interessado: 
 
Endereço:  
 
Bairro: 
 
Cidade: 
 
CEP: 
 
Fone: 
 
Fax: 
 
E-mail: 
 
Contato: 
 
Data de retirada: 
 

 
 
 

Assinatura 
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EDITAL N.º 004/2019 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2019 

DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 27/02/2019 – ÀS 10:00 HORAS. 
 

A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação das diversas Secretarias, por intermédio de 
sua pregoeira Sra. Glaucia Graziela de Almeida e equipe de apoio, designado pela Portaria 
238/2018, torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE para Registro de preços material de escritório para 
atender às diversas Secretarias do Poder Executivo do Município de Mairinque, conforme 
quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N.º 10.520, de 17.07.2002, Decreto 
Federal 5.450 de 31/05/2005 e no Decreto municipal n.º 6.323 14 de Julho de 2017 e 
subsidiariamente, na Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
Dezembro 2006 com as alterações da Lei Complementar 147 de 2014. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Pregão Presencial será realizado em sessão pública sala de licitações localizada no Paço 
Municipal, sito a Avenida Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque, Estado de São Paulo. 
 

1.1.1. A abertura da sessão será às 10:00 horas, do 27/02/2019, quando serão recebidos os 
envelopes proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os representantes 
das empresas licitantes. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
denominado Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 238/2018. 
 
1.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele fazem 
parte integrante. 
 
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
1.5. Cada licitante poderá ofertar lances para todos os lotes ou somente para aqueles que 
desejarem. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Registro de preços material de escritório para atender às diversas Secretarias do Poder 
Executivo do Município de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas 
pormenorizadas constantes do Anexo I. 
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3. DOS ANEXOS  
 

3.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes Anexos:  

 
*Anexo I – Memorial Descritivo - Termo de Referência – Quadro Descritivo, quantidade e 
custo estimado;  
* Anexo II – Modelo de Credenciamento  
* Anexo III – Modelo Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
* Anexo IV – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  
* Anexo V – Documentos para Habilitação;  
* Anexo VI – Modelo Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;  
* Anexo VII – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  
* Anexo VIII – Modelo de Proposta  
* Anexo IX – Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preços.  
* Anexo X – Termo de Ciência e Notificação 
* Anexo XI– Declaração de documentos à disposição do Tribunal; 

 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
 
4.2. Não será permitida a participação de empresas: 
 

4.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedimento de contratar com esta 
administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
 
4.2.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitada; 
 
4.2.5. Estejam com falência decretada ou concordatária que não estejam em processo de 
recuperação judicial. 
 

4.2.5.1. As empresas em recuperação judicial poderão participar do presente 
certame, desde que apresentem, durante a fase de habilitação, o Plano de Recuperação 
já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
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5. DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar 
representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias o qual far-se-á através de instrumento público ou particular, em original ou cópia 
autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II. 

 
5.1.1 O documento de credenciamento (Anexo II) e a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação (Anexo III), deverão ser entregues, no início da sessão, juntamente 
com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, com foto, em separado dos 
envelopes “proposta” e “habilitação”.  
 
5.1.2. O documento de credenciamento (Anexo II), quando não acompanhado de procuração, 
deverá ter a firma reconhecida do signatário e ser apresentado junto à cópia autenticada do ato 
constitutivo da empresa. 
 
5.1.3. Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações da Lei 
Complementar 147/2014 e Decreto 8538/2015 comprovar no ato de credenciamento, se for o 
caso, tratar-se de micro empresa ou empresa de pequeno porte (EPP), mediante apresentação 
da declaração do Anexo IV. 

 
         5.1.4. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus 
poderes.  

     
5.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 
impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 

 
5.1.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 

 
 
6.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a razão social da empresa 
licitante, bem como o número do presente Pregão, a saber: 
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Envelope nº. 01 – Proposta  
Prefeitura Municipal de Mairinque  
Empresa: 
Pregão Presencial n.º 004/2019 – Registro de preços material de 
escritório para atender às diversas Secretarias do Poder 
Executivo do Município de Mairinque, especificações e 
estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. 
Encerramento – 10:00 Horas do dia 27/02/2019. 
 
Envelope n.º 02 – Documentos  
Prefeitura Municipal de Mairinque  
Empresa: 
Pregão Presencial n.º 004/2019 – Registro de preços material de 
escritório para atender às diversas Secretarias do Poder 
Executivo do Município de Mairinque, especificações e 
estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. 
Encerramento – 10:00 Horas do dia 27/02/2019. 
         

6.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação 
do licitante que poderá inserir as informações faltantes no ato da entrega. 
 
6.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B – Habilitação antes do envelope 
A – Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes ou mesmo havendo, por 
um lapso, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por 
todos os presentes não sendo motivo de inabilitação. 

 
7.  DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES  

 
7.1.  O Envelope “A” – PROPOSTA, deverá conter o Proposta do licitante, de acordo com o 
disposto no item 8. 
  
7.2. O Envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o Anexo V 
deste Edital. 

 
 
8. DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 

 
(OBS. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 com as alterações da Lei 
Complementar 147/14, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS 
MICRO EMPRESAS (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) DESDE QUE 
DEVIDAMENTE COMPROVADA ESSA SITUAÇÃO NA FORMA DA LEI) 
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8.1 - A proposta deverá ser preenchida, devidamente assinada, com identificação clara do 
subscritor, em envelope fechado e indevassável, em obediência aos elementos contidos neste 
edital, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, nem tampouco vantagens não previstas 
no Edital. Nela deverão estar contidos: 

 
a – Valor do material para todos os lotes ou somente para o lote pretendido, contendo apenas 
duas casas decimais conforme descrição contida no Anexo I do Edital. 
 
b - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da entrega 
dos envelopes. 
 
c - A marca do(s) produto(s) ofertado(s), vedada indicação de mais de uma marca para cada 
item, bem como sua substituição durante o julgamento desta licitação.  

 
8.2 – No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos operacionais da 
atividade, inclusive locomoção, fornecimento, os tributos eventualmente devidos, bem como as 
demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pelo fornecimento 
dos produtos objeto desta licitação. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, 
omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 
8.3 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

 
8.3.1 Do prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das 
propostas. 
 

8.4 O fornecimento, quando solicitado, poderá ser realizado de forma integral, e o prazo será 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, de acordo com as especificações do item 
solicitado, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

  
8.5 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
8.6 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE, satisfeitos 
todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 
 
8.7 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

           
8.7.1 Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;  
 
8.7.2 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
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8.7.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital; 
 
8.7.4 Que ofertarem preços excessivos ou inexequíveis tomando como parâmetro para sua 
aferição o disposto no art. 48 Inciso II § 1º e § 2º da Lei 8666/93 e alterações posteriores.  

 
8.8 – Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou zero, ou mais de um 
preço para o fornecimento. 
 
8.9 - Não serão aceitas as propostas apresentadas em cópias extraídas por fax símile. 

 
09 – DO ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
9.1 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter os documentos necessários à habilitação em 
conformidade com o Anexo V do Edital. 
 
9.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 

 
9.2.1. Os documentos exigidos no item 4 do Anexo V, poderão ser substituídos pelo 
Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, exceto 
aqueles referentes aos subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.7 e 4.8. 

 
9.2.2. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em seus originais, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público 
(exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da apresentação no original) ou, 
por publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
9.2.3. Em todas as hipóteses referidas nos itens do Anexo V, não serão aceitos protocolos e 
nem documentos com prazo de validade vencido. 

 
9.2.4. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por   motivo de 
greve do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa licitante, 
assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, 
finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, 
independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso 
de não apresentação, às penalidades legais. 

 
9.2.5. – Será INABILITADA a licitante que: 

 
9.2.5.1. Declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir estando sujeito às 
penalidades previstas no item 18.2.7 do edital sem prejuízo do disposto no Art. 90 da Lei 
8666/93 e alterações posteriores.  
 
9.2.5.2. Não apresentar da documentação exigida para habilitação; 
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9.2.5.3. Apresentar documentos com prazo de validade vencido; 
 
9.2.5.4. Substituir documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 
certidão; 

    
10 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
10.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
10.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e 
os envelopes n.º 01 – Proposta e n.º 02 – Documentos. 
 
10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas conforme previsão 
do item 8.7. 

 
10.4.1 Para efeitos do disposto no item anterior, o Pregoeiro promoverá diligência para 
verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise da 
pesquisa de preços constante no processo. 

 
10.5. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções necessárias, no caso 
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
10.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância   dos 
seguintes critérios: 

 
a. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superior àquela; 
 
b. Não havendo pelo menos 3 (três) proposta na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 
caso de empate dos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
c. Para efeito de seleção será considerado o Menor Preço por Lote. 
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10.7. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes autoras das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 

 
10.7.1. Se os valores de duas ou mais propostas escritas, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro o seu lance verbal. 
 
10.7.2. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 
 
10.7.3 Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 
orçado, podendo o pregoeiro negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo 
razoável entre os lances ofertados. 
 
10.7.4 Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o menor preço para os 
lotes em disputa. 
 
10.7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo pregoeiro implicará 
na exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais itens quando houver. 

 
10.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
10.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

 
10.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 

 
10.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar 
da convocação do Pregoeiro, sob a pena de preclusão; 
 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.9.1 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer 
a preferência e apresentar nova proposta; 
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c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

 
10.9.3. O exercício do direito de preferência corrente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-
se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 
disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 
pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.9.1. 

 
a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 10.9.4, será declarada a melhor oferta aquela 
proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

 
10.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente todas as propostas, 
inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando para as que 
participaram o último preço ofertado. 
 
10.11. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante autora da oferta de menor preço com vistas à 
redução do preço. 
 
10.12. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.13. Considerada aceitável a oferta de Menor Preço por Lote, será aberto o envelope n.º 
02, contendo os documentos de habilitação da licitante. 
 
10.14. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
10.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados nos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
10.16. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
10.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
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10.18. Se a oferta não for aceitável, pelo fato de a licitante não atender as exigências e condições 
para habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 
e, assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja licitante atenda aos requisitos 
de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
 

11 - DAS AMOSTRAS  
 
11.1 – “A(s) licitante(s) vencedoras para os lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 
deverá(ão) apresentar amostras de alguns dos produtos perante a Comissão de Avaliação a ser 
designada para sua análise, conforme especificado no Anexo I. 
 
11.1.1 – As amostras deverão ser apresentadas até 5 dias úteis após a Notificação pelo Pregoeiro, 
podendo ser prorrogação desde que justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
11.2 – A Comissão de avaliação procederá a análise da qualidade do(s) produto(s) principalmente 
aquelas relacionadas à segurança, durabilidade, ergonomia, levando em consideração as normas 
técnicas pertinentes. 
 
11.3 – Ocorrendo o atendimento dos lotes mencionados nos subitem anterior a licitante será 
declarada vencedora do(s) Lote (s). 
 
11.4 – Não ocorrendo o atendimento dos itens mencionados no subitem 11.2, a licitante será 
desclassificada, prosseguindo o Pregoeiro nos moldes do item 10.18. 

 
 

12. DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de 
razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

 
12.1.1. – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao 
Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de 
Mairinque.  

 
12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 
direito recurso, e consequente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 
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12.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente com informações à autoridade competente. 
 
12.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
12.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste Edital. 
 
13 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
13.1. Esta Ata terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura devendo a 
detentor da Ata de Registro de Preços assiná-la no prazo máximo 03 (três) dias úteis após 
convocação feita pela Prefeitura, prorrogável uma única vez por igual período mediante 
justificativa aceita pela administração, sob pena de multa previsto no Subitem 18.1 e subitens, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na LEI 8.666/93 e 10.520/02. 
 
13.2. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços o adjudicatário deverá apresentar 
procuração com firma devidamente reconhecida em cartório, outorgando poderes ao seu 
representante para assinar a ATA em nome da empresa.  

 
13.3 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, 
ficando a detentora da ata obrigada a fornecer o(s) produto(s), nas quantidades indicadas pela 
Secretaria, bem como, manter todas as condições de habilitação exigidas no Edital.  

  
14 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, além das situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 

            
14.1.1 PELA PREFEITURA QUANDO: 

 
14.1.1.1 O(s) detentor(es) da ata não cumprir(em) as obrigações constantes da Ata de 
Registro de Preços; 
 
14.1.1.2 O(s) detentor (es) da ata não retirar(em) o Pedido de Autorização de 
Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Prefeitura não aceitar sua justificativa; 
 
14.1.1.3 O(s) detentor(es) da ata der(em) causa a rescisão administrativa de contrato 
(ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério da 
Prefeitura; 
 
14.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato (ou 
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instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pela 
Prefeitura; 

 
14.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 
14.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Prefeitura; 

   
14.1.2 PELO (S) DETENTOR(ES) DA ATA: 

 
14.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar(em) impossibilitado(s) de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Prefeitura, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, 
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 
  
14.1.2.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta 
Cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
14.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do(s) detentor(es) da ata, 
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município e Jornal 
de grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 

 
14.1.2.4 A solicitação do(s) detentor(es) da ata para cancelamento dos    preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à 
Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso 
não aceitas as razões do pedido. 

 
 
15 – DO FORNECIMENTO 

 
15.1 – O fornecimento será efetuado mediante expedição, pela diversas Secretarias, da 
“Autorização de Fornecimento” (ou instrumento equivalente), do qual constará a data de 
expedição, especificações, quantitativo e local do fornecimento em conformidade com as 
especificações constantes no Anexo I. 

 
15.1.1. A Autorização de Fornecimento será o instrumento formalizador, onde nela consta o 
n.º do Empenho. 
 
15.1.2. Recebida a Autorização de Fornecimento, deverá a detentora da Ata entregar o(s) 
Produto(s), solicitado(s) junto a Secretaria, em até 5 dias úteis. 
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15.2. O(s) Produto(s) deverá(ão) atender as especificações e quantidades previstas no Anexo I do 
Edital. 
 
15.3 – O Município de Mairinque não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produto, 
ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento. 

 
15.3.1. Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital são estimados e representam as 
previsões do Município de Mairinque para o prazo de 12 (doze) meses. 

 
 
16 – DOS PAGAMENTOS  

 
16.1 – Após a aprovação do fornecimento, pela diversas Secretaria, a detentora da Ata emitirá a 
Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) fornecimento(s) dos produto(s). 

 
16.2 – As Secretarias, terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura ou 
nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 
16.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo 1384/2018, n.º do empenho, 
bem como Banco, n.º da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o 
pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

 
16.2.2 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento 
corrigido. 
 
16.2.3. A Detentora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 
os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei. 

 
16.3 – A fatura ou nota fiscal não aprovada pela diversas Secretaria de, serão devolvidas à 
detentora da ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo estabelecido no subitem 16.2, a partir da data de sua reapresentação. 
 
16.4 – A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, acompanhado da 
Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o caso e 
devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) produto(s) entregue(s) de acordo com 
a aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

 
16.5 - Serão de inteira responsabilidade da licitante detentora da Ata os encargos, impostos e taxas 
decorrentes do objeto deste edital.  

 
16.6 – Em hipótese algum haverá reajuste de preços constantes da ata. 
 
16.7 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  
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16.8 - A detentora da Ata terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 
estabelecido do item 16.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela variação 
do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre a parcela 
devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores 
devidos à Detentora, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, 
exclusivamente no montante dos valores apurados.  
 
16.9 - Os preços registrados constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo(s) 
fornecimento(s) do(s) produto(s), e os pagamentos não isentarão a detentora da Ata da 
responsabilidade pelo correto fornecimento.  
 
 
17. DAS RESPONSABILADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

 
17.1 - Não será permitida a subcontratação para o objeto do presente Edital. 

 
17.2 - A detentora da Ata será responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, 
adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou prejuízos 
que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, seja por ato próprio ou de seus 
prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou 
ressarcimentos devidos.  

 
17.3 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e no Pregão 
Presencial, a detentora da Ata será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas 
ao(s) fornecimento(s) do(s) produto(s), tais como transporte, garantias, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no fornecimento do(s) 
produto(s). A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação trabalhista 
decorrente da entrega dos produtos.  

 
17.4. Durante a vigência da Ata, é obrigação de manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.  
 
17.5. A detentora da Ata é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas ao(s) 
fornecimento(s) do(s) produto(s).  
 
 
18 – DAS PENALIDADES  

 
18.1 - A desistência da proposta, a não assinatura Ata de Registro de Preços e do Termo de Ciência 
e Notificação no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação 
e não os cumprir ensejarão: 
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18.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da proposta; 
 
18.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 
de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Mairinque pelo período não superior a 2 (dois) anos. 

 
18.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 
o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a 
infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da falta, as aplicação das 
seguintes penalidades: 

 
18.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Mairinque; 
 

  18.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso para 
o fornecimento, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 18.2.2.1. 

 
18.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 18.2.2 ou em caso de falta grave ou 
reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, 
a Ata de Registro de Preços será cancelada, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte 
por cento) sobre seu valor bem como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar 
e contratar com a Prefeitura de Mairinque pelo prazo de 2 (dois) anos; 

 
18.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial 
das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços no caso 
de reincidência e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;  

 
18.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total das 
obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão 
temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;  

 
18.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de cancelamento 
da Ata de Registro de Preços por culpa da Detentora da Ata sem prejuízo da suspensão 
temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;  

 
18.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será 
aplicada também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando tumulto, 
desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando com 
urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando, estando 
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alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para  outrem e ou, 
outra conduta que o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou indigna para a ocasião.  
 
18.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa 
tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação 
perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
18.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 
detentora da Ata se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente.  
 
18.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, 
a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos 
que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 
18.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período não superior a 2 (dois) anos.  
 
18.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 
quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas na Ata de 
Registro de Preços, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade.  
 
18.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 16 e subitens, poderão ser aplicada à 
inadimplente outras contidas na Legislação mencionada.  

 
18.8. A Ata de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 
sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstância 
desabonadora da empresa ou dos seus sócios.  
 
18.9. O cancelamento dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e 
incisos da mesma Lei.  
 
18.10. Os casos cancelamento da Ata de Registro de Preços serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
18.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente de 
eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.  
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18.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do 
disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações.  
 
 
19 – DO CUSTO ESTIMADO E DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 
19.1. – O valor estimado dos Itens para a presente licitação consta do Anexo I do Edital.  
 
 
20 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  

 
20.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 -8714/8680, informando o 
número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações.  
 
20.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-
se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação.  

 
20.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido á Pregoeira através do e-mail 
glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br, protocolado junto a Divisão de Materiais, situada a 
Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 18120-000, telefone (11) 4718-
8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no 
artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia ora se utiliza. 

 
20.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente PREGÃO 
PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados deverão 
protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, n.º 514 – 
Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no 
horário das 09:00 às 16:00 horas.    
 
 
21 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
21.1. A presente licitação poderá ser revogada pela Prefeitura Municipal de Mairinque, no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados, ou anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado para o 
conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
21.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
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21.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o cancelamento da ATA ou do pedido de 
compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
21.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Mairinque.  
 
21.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.  

 
21.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/ inabilitação.  
 
21.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta.  
 
21.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, 
a finalidade e a segurança da contratação.  
 
21.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por 
qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo.  
 
21.11. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os termos 
e condições deste Edital.  
 
21.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação ao contrário do Pregoeiro.  
 
21.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine 
Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 
16:00 horas. Os interessados no edital poderão consultar e/ou obter mediante o acesso ao site da 
prefeitura www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações. 
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21.14. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes do presente Edital e legislação pertinente.  
 
21.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairinque, 15 de Fevereiro 2019. 
 

______________________________________ 
Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Pregão Presencial n.º 004/2019 

==============================================================  

TERMO DE REFERÊNCIA – QUADRO DESCRITIVO, QUANTIDADE E CUSTO 

ESTIMADO. 

============================================================== 

  A presente licitação tem por finalidade o Registro de preços material de escritório para 
atender às diversas Secretarias do Poder Executivo do Município de Mairinque. 

 
Lote 01 

Item Código Unidade Qtde. Descrição Valor uni. Valor Total 

1 1.01.01.0151-7 UN 301 

Régua 30 cm confeccionada em poliestireno na cor 
transparente, escalas com divisão em milímetros, 
destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a 
cada centímetro na cor branco, feitas pelo processo de 
tampo grafia. Dimensões mínimas: 310 mm 
comprimento x 30 mm largura x 2,0 mm espessura maior 
e a menor 1,4 mm (ponta do chanfro), Marca modelo e 
procedência. 

R$ 1,5833 R$476,57 

2 1.01.01.1514-3 UN 144 

Estilete largo, com corpo de polipropileno resistente, 
com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, lâmina 
resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema de 
trava resistente, acondicionado em embalagem contendo 
01 unidades. Constar na embalagem: marca código de 
barras, CNPJ dados de identificação do fabricante ou 
importador. Apresentar amostra. 

R$ 2,3667 R$340,80 

3 1.01.01.1523-2 UN 35 
PRANCHETA ACRILICA Dimensões: 330 x 230 x 3,2 
mm, com prendedor de aço 

R$ 
18,0333 

R$631,017 

4 1.01.01.1533-0 UN 278 

Apontador para lápis, confeccionado o seu corpo em 
plástico rígido com medidas aproximadas de 2,5 cm x 2,5 
cm, deposito simples medindo aproximadamente 2.5 x 
1.0 cm, com cores sortidas. 

R$ 2,7167 R$755,24 

5 1.01.01.1541-0 CX 50 

Lâmina para estilete larga, medindo aproximadamente 
106 mm de comprimento x 18 mm de largura, 
acondicionado em estojo plástico resistente, medindo 
100 mm de comprimento x 20 mm de largura com 10 
unidades. Marca.  

R$ 4,4167 R$220,84 

6 1.01.01.1998-0 CX 198 

Corretivo em fita com aprox. 4,2mmx12m, possibilita 
escrever imediatamente após o uso, pois não requer 
tempo de secagem, cobre diversos tipos de tintas, pode 
ser utilizado em qualquer tipo de papel, inclusive papel 
de fax, não deixa marcas, nem sombras em fotocópias, 
formato roller, ergonômico, com validade mínima de 1 
ano a partir a data de entrega.  Cx contendo 06 unid. 
Apresentar amostra 

R$ 7,5500 R$1494,90 
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7 1.01.01.2004-0 CX 548 

Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar 
escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm, 
acondicionada em caixa de papelão contendo 40 
unidades. O produto deverá ser atóxico. Composição: 
borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral 
acelerador e essência. Deverá constar na embalagem: 
produto não recomendável para menores de 03 anos, 
marca, código de barras, selo do INMETRO, dimensões, 
composição, validade e dados de identificação do 
fabricante. 

R$ 19,00 R$10412,00 

8 1.01.01.2014-7 UN 175 

Tesoura Multi uso, medindo aproximadamente 22 cm 
lamina de corte produzido em aço inoxidável, cabo em 
polipropileno anatômico para uso geral. A tesoura deverá 
possuir corte limpo e eficiente devendo vir afiada de 
fábrica.  As laminas devem ser fixadas por meio de 
parafuso metálico ou outro sistema de fixação que 
assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e 
prejuízo de sua função. Procedência e Marca. Apresentar 
amostra. 

R$ 
10,6667 

R$1.866,67 

9 1.01.01.2151-8 UN 43 

Caixa para correspondência, material todo em acrílico 
na cor transparente ou fume, contendo 03 divisórias, 
toda articuláveis. Medidas aproximadas: 18,7 x 26,5 x 
51 cm O produto deverá vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem o nome do 
produto e a marca do fabricante, código de barra do 
produto. Marca modelo e procedência.  

R$ 
79,5333 

R$3.419,93 

10 1.01.01.2669-2 UN 60 

Perfurador metálico com capacidade para perfurar 40 
folhas de 75 gr., composto por lixeira com abertura 
inteligente, de modo que não seja necessário retirar a 
bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio 
anatômico emborrachado e escala removível. O produto 
deverá ser acondicionado individualmente em saco 
plástico e reembalado em caixa unitária com dados de 
identificação do fabricante ou distribuidor, marca dados 
do produto, código de barras. Marca modelo e 
procedência e validade. Apresentar amostra. 

R$ 
28,6333 

R$1.718,00 

11 1.01.01.2793-1 CX 63 

Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em 
frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e 
pincel aplicador embutido embalados em caixa de 
papelão contendo 12 unidades, lavável e não tóxico. 
Composição: resina acrílica, pigmentos, conservantes, 
deionizada, constar na embalagem: marca código de 
barras, validade. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto 

R$ 29,60 R$1.864,80 

12 1.01.01.2976-4 UN 98 

Organizador de mesa, material todo em acrílico na cor 
transparente ou fume, contendo 03 divisórias, Sendo; 
lápis ou caneta, porta recados e porta clips. Medida: 9 x 
8 x 24 cm. O produto deverá vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem a marca do 
fabricante, nome do produto, código de barra. Marca 
modelo e procedência. 

R$ 
12,9333 

R$1.267,46 

13 1.01.01.3240-4 PC 103 
PERFURADOR DE PAPEL, com capacidade para até 25 
folhas, nas seguintes dimensões aproximadas: 115 mm 

R$ 
17,6333 

R$1.816,23 
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de largura x 115 mm de comprimento x 115 mm de 
altura, abertura de 10 mm, distância entre os furos de 80 
mm, distância da margem 8 mm, peso 0,9 kg, base e cabo 
de ferro fundido, apoio removível de plástico reciclável, 
para o armazenamento de resíduos, com ranhuras 
evitando o deslizamento, pinos de aço trefilado, 
temperado, zincado, acondicionado individualmente em 
caixa de papelão reforçada, contendo 1 unidade. Constar 
na embalagem: código de barras, dados técnicos, modelo, 
marca e dados de identificação do fabricante – 
Apresentar amostra 

14 1.01.05.0057-8 PT 109 
Elástico látex, pacote com 1000g. Para todo tipo de 
amarração, tanto no escritório quanto na indústria. 
Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. 

R$ 
25,3667 

R$2.764,97 

15 1.24.03.0393-6 PT 5 ARGILA para modelagem. Pacote com 1kg. R$ 3,0733 R$15,37 

     *Valor total estimado do Lote 01 R$ 29.064,95 
 
 
Lote 02                 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  Valor Uni. Valor Total 

16 1.01.01.1542-9 UN 175 

Molha dedo perfumado, acondicionado em estojo 
contendo 12 gramas. Indicado para o manuseio de 
papéis e cédulas de dinheiro por aumentar o grip entre o 
dedo e o papel, dificultando assim a propagação de 
fungos e bactérias, comum nas esponjeiras com água. O 
produto deverá ser isento de glicerina, não tóxico e 
econômico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante 
alimentício e essência aromática. Constar na 
embalagem: marca, peso líquido, n° do lote, dados 
técnicos, composição. APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ 2,45 R$428,75 

17 1.01.01.2294-8 UN 86 

Almofada para carimbo vermelha, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
dados de identificação do fabricante, selo do INMETRO, 
telefone, código de barras, data de validade, composição. 
Apresentar amostra. 

R$ 5,5167 R$474,44 

18 1.01.01.2582-3 PC 137 

Almofada para carimbo preta, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
Dados de identificação do fabricante, selo do 
INMETRO, telefone, código de barras, data de validade, 
composição. Apresentar amostra. 

R$ 5,5167 R$755,79 

19 1.01.01.2692-7 UN 162 

Almofada para carimbo azul, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
dados de identificação do fabricante, selo do INMETRO, 
telefone, código de barras, data de validade, composição. 
Apresentar amostra. 

R$ 5,5167 R$893,71 
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20 1.01.01.3018-5 UN 144 

Tinta para carimbo, na cor preta, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ 4,3333 R$624,00 

21 1.01.01.3019-3 UN 132 

Tinta para carimbo, na cor preta, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ 4,3333 R$572,00 

22 1.01.01.3055-0 FR 77 

Tinta para carimbo, na cor vermelho, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ 4,3333 R$333,66 

   *Valor total estimado do Lote 02 R$ 4.082,35 

 
 Lote 03 

Item Código Unidade Qtde. Descrição Valor uni. Valor Total 

23 1.01.01.0163-0 TB 140 

Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno 
leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000 gr. Ideal para colar cartolina, 
papelão, papel, couro e tecido, sendo também lavável, 
não tóxica e segura para crianças. Composição: solvente 
a base de agua. Deverá constar   na   embalagem   do   
produto: INMETRO OCP 003, código de barras, telefone 
do SAC, nome do químico responsável e seu respectivo 
CRQ, produto não indicado para menores de 03 anos, data 
de fabricação e dados de identificação do fabricante. 
Apresentar amostra. 

R$21,2333 R$2.972,66 

24 1.01.01.0273-4 UN 211 

Cola em bastão - com 10 gr. Composição: a base de 
agua, polímero de vinil, estearato de sódio e glicerina. 
Tubo plástico com tampa para evitar o ressecamento. 
Constar no tubo informações de identificação do 

R$ 2,2167 R$467,72 
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fabricante e sua composição. Procedência e Marca. 
Apresentar amostra. 

25 1.01.01.0315-3 CX 213 

Cola branca lavável, composta por resina de PVA, 
atóxica, frasco de no mínimo 40 gramas com bico 
aplicador econômico. A cola deverá possuir validade 
superior a 12 meses e teor de sólidos igual ou superior a 
20%. Produto com certificação do INMETRO. 

R$ 
12,3333 

R$2.626,99 

26 1.01.01.1410-4 UN 384 

Cola em bastão - com 40 gr. Composição: a base de 
agua, polímero de vinil, estearato de sódio e glicerina. 
Tubo plástico com tampa para evitar o ressecamento. 
Constar no tubo informações de identificação do 
fabricante e sua composição. Procedência e Marca. 
Apresentar amostra. 

R$ 4,3333 R$1.663,99 

27 1.01.01.1554-2 CX 53 
COLA base de acetado e polivinila acondicionado em 
frasco de 90gr 

R$ 9,6333 R$510,56 

28 1.01.01.2293-0 UN 1091 

Cola branca lavável, composta por resina de PVA, 
atóxica, frasco de no mínimo 90 gramas com bico 
aplicador econômico. A cola deverá possuir validade 
superior a 12 meses e teor de sólidos igual ou superior a 
20%. Produto com certificação do INMETRO. 

R$ 1,90 R$2.072,90 

29 1.24.03.0493-2 UN 50 
COLA PARA TECIDO. Acondicionado em frasco com 
250ml 

R$ 4,35 R$217,50 

   *Valor total estimado do Lote 03 R$ 10.532,32 
 
    Lote 04 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

30 1.01.01.0065-0 CX 205 

Caneta esferográfica, cor Azul -.  Com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

R$ 
46,9500 

R$9.624,75 

31 1.01.01.0212-2 CX 160 

Caneta esferográfica, cor Preta -.  com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 

R$ 
46,9500 

R$7.512,00 
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identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

32 1.01.01.0397-8 CX 148 

Lápis grafite nº 02. Produto resistente à quebra, com 
escrita macia/dados técnicos/ especificações/ 
características: comprimento175mm entre faces 7,2mm 
diâmetro da mina  3,3mm, produzida com matéria prima 
de alta qualidade, processo de fabricação, madeira 
plantada de alta qualidade, mina centralizada, graduação 
nº 2 HB, pré-apontado, formato triangular ou sextavado, 
sem borracha no topo, produto atóxico, melhor 
resistência a quebra, melhor desempenho, 
ecologicamente correto, fácil de apontar, mina de grafite 
extra macio, pronto para uso. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem cartonada contendo 72 
unidades. Papel reciclável. Produto produzido de 
madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, 
constar na embalagem: dados de identificação do 
fabricante, composição e ter na embalagem a EN71, 
selo FSC e certificação pelo Inmetro. Marca modelo e 
procedência. Apresentar amostra (72 unidades) 

R$ 
30,2667 

R$4.479,47 

33 1.01.01.1263-2 CX 76 

Pincel atômico PRETO, corpo em resina termoplástica 
com a ponta indeformável, chanfrada e em feltro com 
espessura de escrita em 2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso 
em papel, cartolina, papelão. Tinta permanente, caixa 
contendo 12 unidades. Sua composição a base de 
corantes, álcool, resinas, solventes, aditivos e água. 
Produto recarregável, corpo em material plástico com a 
tampa na cor da tinta. Marca e procedência. Apresentar 
amostra. 

R$ 
47,3333 

R$3.597,33 

34 1.01.01.1394-9 CX 168 

Caneta esferográfica, cor Vermelha - com carga 
removível, escrita média, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto 
relevo, com respiro na tampa e no corpo, haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado 
em caixa de papelão, contendo 50 unidades. 
Composição: resina termoplástica, tinta a base de 
corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera 
de tungstênio. O refil deverá ser em tubo de 
polipropileno atóxico. Deverá constar na embalagem do 
produto: selo do Inmetro, prazo de validade, código de 
barras e dados de identificação do fabricante.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ 46,95 R$7.887,60 

35 1.01.01.1453-8 CX 86 

Pincel atômico AZUL, corpo em resina termoplástica 
com a ponta indeformável, chanfrada e em feltro com 
espessura de escrita em 2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso 
em papel, cartolina, papelão. Tinta permanente, caixa 
contendo 12 unidades. Sua composição a base de 
corantes, álcool, resinas, solventes, aditivos e água. 
Produto recarregável, corpo em material plástico com a 
tampa na cor da tinta. Marca e procedência. Apresentar 
amostra. 

R$ 48,60 R$4.179,60 

36 1.01.01.1455-4 CX 75 
Pincel atômico VERMELHO, corpo em resina 
termoplástica com a ponta indeformável, chanfrada e em 

R$ 48,60 R$3.645,00 
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feltro com espessura de escrita em 
2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso em papel, cartolina, 
papelão. Tinta permanente, caixa contendo 12 unidades. 
Sua composição a base de corantes, álcool, resinas, 
solventes, aditivos e água. Produto recarregável, corpo 
em material plástico com a tampa na cor da tinta. Marca 
e procedência. Apresentar amostra. 

37 1.01.01.2198-4 CX 180 

Pincel para quadro branco AZUL, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 
16,9667 

R$3.054,01 

38 1.01.01.2733-8 UN 54 

Lapiseira técnica 05 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ 8,8167 R$476,10 

39 1.01.01.2734-6 CX 54 

Grafite para lapiseira técnica, 0,5 mm, com tampa tipo 
flip – top” contendo 12 micra. Marca modelo e 
procedência. 

R$ 0,9333 R$50,40 

40 1.01.01.2801-6 CX 26 

Caneta esferográfica, cor Preta - com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

R$ 46,95 R$1.220,70 

41 1.01.01.3002-9 CX 94 

Pincel para quadro branco PRETO, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 63,00 R$5.922,00 

42 1.01.01.3003-7 CX 59 
Pincel para quadro branco AZUL, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm 

R$ 63,00 R$3.717,00 
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macia para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

43 1.01.01.3004-5 CX 48 

Pincel para quadro branco VERMELHO, ponta redonda 
em acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm 
macia para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 63,00 R$3.024,00 

44 1.01.01.3050-9 CX 185 

Lapiseira técnica 07 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ 0,9667 R$178,84 

45 1.01.01.3056-8 CX 34 

Pincel para quadro branco VERDE, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 63,00 R$2.142,00 

46 1.01.01.3227-7 UN 94 

Lapiseira técnica 07 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ 7,7833 R$731.63 

   *Valor total estimado do Lote 04 R$ 61.442,43 
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    Lote 05 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

47 1.01.01.0062-6 UN 595 

Caderno universitário espiral, com capa cartonado, 
contendo 96 folhas, 1x1, formato 200 mm x 275 mm, 
MODELOS ECOLOGICOS de boa qualidade, produzido 
à partir de composição fibrosa 100% de madeira de 
reflorestamento com pautas azuis, margem, miolo de 56 
gr. capa em cartão mínimo 830 g/m2, espiral. Fabricante, 
procedência, marca e capa e contracapa personalizadas. 
Apresentar amostra do produto 

R$ 8,4333 R$ 5.017,81 

48 1.01.01.0066-9 UN 425 

Caderno universitário brochura costurado com 48 folhas 
- formato: 200x275mm capa e contra capa com 
aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 
1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 
NAS CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho 
em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura 
central, folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas 
e margens, capa interna com dados pessoais e 
semestrais, contra capa com dados do fabricante, 
formato, número de folhas e gramaturas, material de 
acordo com normas da ABNT.  Marca e procedência. 
Apresentar amostra. 

R$ 7,60 R$3.230,00 

49 1.01.01.0176-2 UN 20 

Caderno brochura costurado 1/4 com 48 folhas - 
formato: 140x200mm capa e contra capa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 NAS 
CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, 
folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do fabricante, formato, número 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas 
da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar amostra. 

R$ 3,0333 R$60,67 

50 1.01.01.0181-9 UN 425 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ 8,7167 R$3.704,60 

51 1.01.01.0295-5 UN 3000 

DIARIO DE CLASSE bimestral com capa e contracapa 
em papel cartolina 180 gramas. Medindo 295x310 mm, 
com 08 fls modelo 77 da Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo 

R$ 4,20 R$12.600,00 
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52 1.01.01.1211-0 PT 5 

Ficha pautada medindo 4 x 6. Dimensões de 152 x 102 
mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ 7,4667 R$37,33 

53 1.01.01.1393-0 UN 473 

Caderno brochurão costurado com 96 folhas -  formato: 
200x275mm capa e contracapa com aplicação BOPP 
brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2 
), revestido em papel couchê 115gm2  COLORIDOS – 
impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, 
miolo costurado com costura central, folhas internas em 
papel de 56 gm2 com pautas e margens, capa interna 
com dados pessoais e semestrais contra capa com dados 
do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas, 
material de acordo com normas da ABNT. Apresentar 
amostra. 

R$ 7,1667 R$3.389,85 

54 1.01.01.1489-9 PT 5 
PAPEL ALMAÇO A4, gramatura mínima 56Gr s/ pauta 
e margem. Pacote com 400 folhas 

R$ 40,00 R$200,00 

55 1.01.01.1506-2 UN 454 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ 13,60 R$ 6.174,40 

56 1.01.01.1534-8 UN 320 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ 
26,2333 

R$8.394,66 

57 1.01.01.1552-6 PT 5 

Ficha pautada medindo 6x 9. Dimensões de 152,4 x 228,6 
mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ 14,80 R$74,00 

58 1.01.01.2175-5 BL 267 

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 76 
mm, comprimento 102 mm, tipo removível, 
características adicionais auto - adesivo. Tipo "post-it" 

R$ 4,3667 R$1.165,91 

59 1.01.01.2619-6 PT 18 
Ficha para registro de empregado bloco com 100 
unidades 

R$ 20,30 R$ 365,40 

60 1.01.01.2960-8 UN 5 

Ficha pautada medindo 5 x 8. Dimensões de 127,0 x 
203,2 mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ 
12,0833 

R$ 60,42 

61 1.01.01.3031-2 PT 433 
Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 38 
mm, comprimento 50 mm, tipo removível, características 

R$ 5,35 R$2.316,55 
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adicionais auto - adesivo. Tipo "post-it". Pacote com 4 
blocos. Marca e procedência.  

62 1.01.01.3053-3 UN 176 

Livro protocolo e correspondência contendo 100 fls. capa 
em of-set brilhante de 180 g/m², miolo em of-set de 75 gr. 
Medindo 140 x 200 mm. Marca. Apresentar amostra. 

R$ 
12,7333 

R$2.241,06 

63 1.01.01.3074-6 UN 462 

Agenda Padrão diária, capa dura revestida em percalux, 
cores variadas. Formato aproximado: 14,5x21cm. Papel 
offset 63g/m², miolo impresso em duas cores contendo 
aproximadamente 352 páginas. Marcador de páginas: 
fitilho. Gravação: hot stamping ou baixo relevo. Marca 
Apresentar Amostra 

R$ 
15,3167 

R$7.076,32 

64 1.01.01.3167-0 UN 590 

Caderno brochura costurado 1/4 com 96 folhas - 
formato: 140x200mm capa e contra capa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 NAS 
CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, 
folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do fabricante, formato, número 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas 
da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar amostra. 

R$ 4,1667 R$2.458,35 

   *Valor total estimado do Lote 05 R$ 58.567,33 
 
 
 
    Lote 06 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 
Uni. 

Valor Total 

65 1.01.02.0003-5 CX 6762 

Papel sulfite a4, branco, 210 x 297 mm., 75gr/m², 
pacote com 500 folhas. Papel sulfite de papelaria; 
gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; 
opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-
1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino 
cor branco; embalagem revestida em bopp; com 
certificação ambiental fsc ou cerflor, fabricado com 
massa homogênea, resultando uma superfície 
homogênea , com fibras longitudinais, espessura firma, 
elevado teor de alvura e baixo índice de deformação 
devido ao calor, a embalagem deverá conter, de forma 
clara, precisa, correta, ostensiva em língua portuguesa 
as seguintes informações: características, quantidade, 
marca, nome do fabricante e origem. Apresentar 
amostra. 

R$ 
178,3333 

R$ 
1.205.889,77 

66 1.01.02.0031-0 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Amarelo 
(100 unidades) O produto deverá conter certificação 
FSC, CERFLOR ou equivalente. 

R$ 6,2333 R$ 62,33 

67 1.01.02.0032-9 PT 10 
PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Verde 

R$ 6,2333 R$ 62,33 
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(100 unidades) O produto deverá conter certificação 
FSC, CERFLOR ou equivalente. 

68 1.01.02.0065-5 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Azul O 
produto deverá conter certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente. 

R$ 6,2333 R$ 62,33 

69 1.01.02.0103-1 PT 5 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Rosa O 
produto deverá conter certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente. 

R$ 6,2333 
R$ 31,17 
 

   *Valor total estimado do Lote 06 R$ 1.206.107,93 
 
 
Lote 07 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

Valor Total 

70 1.01.01.0060-0 PT 10 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Vermelho 

R$ 
18,4667 

R$184,67 

71 1.01.01.0076-6 PT 10 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Verde 

R$ 
18,4667 

R$184,67 

72 1.01.01.0126-6 BL 10 
PAPEL para desenho A4 180g 210x297mm nº 60 (50 
folhas)             

R$ 9,6333 R$ 96,33 

73 1.01.01.1051-6 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Amarelo. 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

74 1.01.01.1053-2 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Azul. 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

75 1.01.01.1248-9 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Azul 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 
 

76 1.01.01.1403-1 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas 
Verde. 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

77 1.01.01.1406-6 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Rosa. 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

78 1.01.01.1437-6 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Amarelo 

R$ 
23,3333 

R$ 116,67 

79 1.01.01.1664-6 FL 10 PAPEL COLOR SET DIVERSAS CORES R$ 0,98 R$ 9,83 

80 1.01.01.1871-1 PT 5 
PAPEL ALMAÇO A4, minimo 56Gr c/pauta e margem 
.Pacote com 400 folhas 

R$ 40,00 R$ 200,00 

81 1.01.01.1874-6 BL 5 
PAPEL CRIATIVO para atividade de recortes, formato 
aproximado 325x235mm, com 32 folhas de 120gr. 

R$ 
12,0333 

R$ 60,17 

82 1.01.01.2265-4 UN 15 CARTOLINA CORES DIVERSAS R$ 0,8333 R$12,50 

83 1.01.01.3054-1 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Amarelo 

R$ 
19,3333 

R$ 96,67 

84 1.01.01.3078-9 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Amarelo 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

85 1.01.01.3079-7 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Azul 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

86 1.01.01.3080-0 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Verde. 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 

87 1.01.01.3081-9 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Rosa. 

R$ 
63,6667 

R$ 318,33 
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88 1.01.01.3082-7 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Branco 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

89 1.01.01.3083-5 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Verde 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

90 1.01.01.3084-3 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Vermelho 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

91 1.01.01.3085-1 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Rosa 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

92 1.01.01.3086-0 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Lilás ( roxo) 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

93 1.01.01.3087-8 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Preto 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

94 1.01.01.3088-6 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Laranja 

R$ 
23,8333 

R$ 119,17 

95 1.01.01.3090-8 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Amarelo 

R$ 26,00 R$130,00 

96 1.01.01.3091-6 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Azul 

R$ 26,00 R$130,00 

97 1.01.01.3092-4 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Branco 

R$ 
22,8333 

R$114,17 

98 1.01.01.3093-2 PT 5 
PAPEL SEDA Papel de Seda 48x60cm . Pacote com 
100 folhas . Cor Rosa 

R$ 26,00 R$130,00 

99 1.01.01.3094-0 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Verde 

R$ 26,00 R$130,00 

100 1.01.01.3095-9 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Vermelho 

R$ 26,00 R$130,00 

101 1.01.01.3096-7 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Laranja 

R$ 26,00 R$130,00 

102 1.01.01.3097-5 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Lilas (roxo) 

R$ 26,00 R$130,00 

103 1.01.01.3098-3 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Preto 

R$ 26,00 R$130,00 

104 1.01.01.3099-1 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Marrom 

R$ 26,00 R$130,00 

105 1.01.01.3100-9 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Azul 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

106 1.01.01.3101-7 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Rosa 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

107 1.01.01.3102-5 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Branco 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

108 1.01.01.3103-3 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Verde 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

109 1.01.01.3104-1 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Vermelho 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

110 1.01.01.3105-0 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Lilás (roxo) 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

111 1.01.01.3106-8 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Laranja 

R$ 
20,2667 

R$101,33 

112 1.01.01.3107-6 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Preto 

R$ 20,30 R$ 101,50 

113 1.01.01.3108-4 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Marrom 

R$ 
20,2667 

R$ 101,33 
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114 1.01.01.3109-2 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Amarelo 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

115 1.01.01.3110-6 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Azul 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

116 1.01.01.3111-4 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Rosa 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

117 1.01.01.3112-2 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Branco 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

118 1.01.01.3113-0 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Verde 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

119 1.01.01.3114-9 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Vermelho 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

120 1.01.01.3115-7 PT 5 
PAPEL ESPELHO48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Laranja 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

121 1.01.01.3117-3 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Preto 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

122 1.01.01.3118-1 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Marron 

R$ 
74,3333 

R$ 371,67 

123 1.01.01.3119-0 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Ouro 

R$ 106,00 R$530,00 

124 1.01.01.3120-3 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Prata 

R$ 106,00 R$530,00 

125 1.01.01.3121-1 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Verde 

R$ 106,00 R$530,00 

126 1.01.01.3122-0 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA 140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Vermelho 

R$ 106,00 R$530,00 

127 1.01.01.3123-8 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA 140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Azul  

R$ 106,00 R$530,00 

128 1.01.01.3124-6 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Rosa (pink) 

R$ 106,00 R$530,00 

129 1.01.01.3125-4 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor amarelo 

R$ 23,50 R$117,50 

130 1.01.01.3126-2 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Azul 

R$ 23,50 R$117,50 

131 1.01.01.3127-0 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Rosa 

R$ 23,50 R$117,50 

132 1.01.01.3128-9 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Branco 

R$ 23,50 R$117,50 

133 1.01.01.3129-7 PT 1 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Verde 

R$ 23,50 R$117,50 

134 1.01.01.3130-0 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Vermelho 

R$ 23,50 R$117,50 

135 1.01.01.3131-9 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Lilás (roxo) 

R$ 23,50 R$117,50 

136 1.01.01.3132-7 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Laranja 

R$ 23,50 R$117,50 

137 1.01.01.3134-3 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas. Cor Marron 

R$ 23,50 R$117,50 

138 1.01.01.3135-1 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Amarelo 

R$ 18,30 R$ 91,50 

139 1.01.01.3136-0 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Azul 

R$ 18,30 R$ 91,50 
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140 1.01.01.3137-8 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Rosa 

R$ 18,30 R$ 91,50 

141 1.01.01.3139-4 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Laranja 

R$ 18,30 R$ 91,50 

142 1.01.01.3140-8 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Preto 

R$ 18,30 R$ 91,50 

143 1.01.01.3141-6 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Marron 

R$ 18,30 R$ 91,50 

144 1.01.01.3142-4 PT 5 
PAPEL SEMI KRAFT 80gr. 66x96cm. Pacote com 250 
folhas 

R$ 123,00 R$ 615,00 

145 1.01.01.3149-1 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Amarelo 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

146 1.01.01.3150-5 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Azul 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

147 1.01.01.3151-3 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Rosa 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

148 1.01.01.3152-1 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Branco 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

149 1.01.01.3153-0 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Verde 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

150 1.01.01.3154-8 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Vermelho  

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

151 1.01.01.3155-6 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Lilás (roxo) 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

152 1.01.01.3156-4 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Laranja 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

153 1.01.01.3157-2 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Preto 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

154 1.01.01.3158-0 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros. Pacote com 20 
unidades. Cor Marrom 

R$ 
22,8333 

R$ 114,17 

155 1.01.01.3160-2 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor ouro 

R$ 78,30 R$391,50 

156 1.01.01.3161-0 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Prata 

R$ 78,30 R$391,50 

157 1.01.01.3162-9 PT 5 
PAPEL LAMINADO49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Verde 

R$ 78,30 R$391,50 

158 1.01.01.3163-7 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Azul 

R$ 78,30 R$391,50 

159 1.01.01.3164-5 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Vermelho 

R$ 78,30 R$391,50 

160 1.01.01.3165-3 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Rosa (pink) 

R$ 78,30 R$391,50 

161 1.01.01.3166-1 PT 5 
PAPEL PEDRA 50x60cm , gramatura minimo 63g/m2 . 
Pacote com 20 folhas 

R$ 16,33 R$81,67 

162 1.01.02.0053-1 BB 63 
Papel pardo (kraft); papel kraft para risco 60g; Bobina 
de 1,20 x 250 metros; gramatura: 60g; Largura da 
bobina 1,20 metros; 250 metros por Bobina. 

R$ 81,50 R$5.134,50 

*Valor total estimado do Lote 07 R$ 24.017,22 
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LOTE 08  

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

R$ 

163 1.01.01.0253-0 CX 5 
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT BRANCO Com as 
medidas de 229x324mme 75gr (250 unidades) 

R$ 
61,6667 

R$308,33 

164 1.01.01.0265-3 CX 5 
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT BRANCO Com as 
medidas de 370x470mm e 75gr.(250 unidades) 

R$ 
80,6667 

R$403,33 

165 1.01.01.1230-6 CX 677 
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS - P/ 
PASTA (1.000 unidades)  

R$ 97,00 
R$ 
65.669,00 

166 1.01.01.1748-0 CX 16 
Envelope para armazenamento de CDs, DVDs em geral 
com janela e com abas em plástico transparente pct com 
250 unidades. 

R$ 
41,6667 

R$666,67 

167 1.01.01.1881-9 CX 105 
Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel 
Offset de primeira qualidade 

R$ 55,00 R$ 5.775,00 

168 1.01.01.2325-1 CX 52 
Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel Kraft 
de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², (250 
unidades) 

R$ 
58,1667 

R$ 3.024,67 

169 1.01.01.2954-3 CX 41 
ENVELOPE BRANCO OFICIO 114X229 75G (1.000 
unidades)  

R$ 84,95 R$ 3.482,95 

170 1.01.01.3244-7 CX 4 Envelope "saco" 185mmx248mm (250 unidades) 
R$ 
41,8333 

R$167,33 

171 1.01.01.3247-1 CX 4 Envelope "saco" de 260mmx360mm (250 unidades) R$ 59,00 R$ 236,00 

172 1.01.01.3251-0 CX 64 
Envelope plástico ofício para pasta catálogo, formato 
240x320mm, super grosso 0,15, com 4 furos (600 
unidades) 

R$ 97,00 R$ 6.208,00 

 *Valor total estimado do Lote 08 R$ 85.941,28 
  
 
 
 Lote 09 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

Valor Total 

173 1.01.01.0111-8 UN 137 

Grampeador de mesa grande metálico com lâmina de 
segurança, dispositivo de trava e duas posições para 
fixação, espaçamento de 150 mm para as folhas grampo 
24/6 e 26/6, capacidade mínima para grampear ate 20 
folhas. Dimensão da base de aproximadamente 20,1 x 
5x 9,5cm. O produto deverá ser acondicionado 
individualmente em saco plástico e reembalado 
individualmente em caixa com dados de identificação 
do fabricante ou distribuidor, marca dados do produto, 
código de barras e procedência. Espaço de 150 mm para 
as folhas. Apresentar amostra. 

R$ 
13,2833 

R$ 1.819,81 

174 1.01.01.0112-6 UN 165 
EXTRATOR DE GRAMPO, medida mínima 
Comprimento mínimo 14,5cm largura 16mm metal 
galvanizado 

R$ 1,1333 R$ 186,99 

175 1.01.01.1509-7 UN 15 
Percevejo latonado, embalado em caixa de papelão com 
abertura de fácil acesso, contendo 100 unidades. Marca 
e procedência. 

R$ 2,9667 R$ 44,50 

176 1.01.01.1536-4 CX 75 
Colchete latonado nº 03, duas pontas medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 

R$ 3,0167 R$ 226,25 



  
 

37 
 

largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

177 1.01.01.1537-2 CX 72 

Colchete latonado nº 07, duas pontas medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ 4,5333 R$ 326,40 

178 1.01.01.1538-0 CX 6 

Colchete latonado nº 10, duas pontas medindo 
aproximadamente 45 mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 12mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante 

R$ 7,7167 R$ 46,30 

179 1.01.01.1539-9 CX 69 

Colchete latonado nº 15, duas pontas medindo 
aproximadamente 11 cm de comprimento  x  5  mm  de 
largura,  cabeça   de 14mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ 12,00 R$ 828,00 

180 1.01.01.1560-7 CX 129 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 
confeccionado em metal, caixa contendo 50 unid. 
Deverá constar na embalagem a quantidade do produto 
e a marca do fabricante. Marca e procedência. 
Apresentar amostra.  

R$ 
12,4833 

R$ 1.610,35 

181 1.01.01.1617-4 CX 426 

Grampo para grampeador 26/06mm, cx com 5.000 
unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura 
nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame 
de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ 5,0333 R$ 2.144,19 

182 1.01.01.1999-8 CX 5 

Colchete latonado nº 05, duas pontas medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ 3,95 R$ 19,75 
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183 1.01.01.2050-3 PT 30 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 
confeccionado em plástico polipropileno, pct contendo 
50 unid. Deverá constar na embalagem a quantidade do 
produto e a marca do fabricante. Marca e procedência. 
Apresentar amostra.  

R$ 12,80 R$ 384,00 

184 1.01.01.2415-0 CX 32 

Colchete latonado nº 12, duas pontas medindo 
aproximadamente 66 mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 14mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ 9,80 R$ 313,60 

185 1.01.01.2682-0 CX 59 

Colchete latonado nº 08, duas pontas medindo 
aproximadamente 33 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 12mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ 6,1000 R$ 359,90 

186 1.01.01.2795-8 CX 48 

Grampo para grampeador 23/13mm, cx com 5.000 
unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura 
nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame 
de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ 
18,3333 

R$880,00 

187 1.01.01.2806-7 CX 243 

Clips nº 2/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ 
15,2167 

R$ 3.697,66 

188 1.01.01.2807-5 CX 206 

Clips nº 8/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ 
14,0167 

R$ 2.887,44 

189 1.01.01.2826-1 CX 20 

Clips nº 01 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ 16,05 R$ 321,00 

190 1.01.01.2827-0 CX 32 

Clips nº 03 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 

R$ 14,35 R$ 459,20 
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prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

191 1.01.01.2828-8 CX 125 

Clips nº 6/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ 14,55 R$ 1.818,75 

192 1.01.01.2839-3 CX 44 

Clips nº 4/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ 14,35 R$ 631,40 

193 1.01.01.2892-0 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- VERMELHO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

194 1.01.01.2893-8 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- PRETO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

195 1.01.01.2894-6 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- AZUL 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

196 1.01.01.2895-4 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- BRANCO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

197 1.01.01.2896-2 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- VERDE 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

198 1.01.01.2897-0 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- AMARELO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

199 1.01.01.2904-7 CX 2 
ALFINETE COLORIDO- CAIXA COM 50 
UNIDADES 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ 6,6333 R$ 13,27 

200 1.01.01.3000-2 CX 57 PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UNIDADES R$ 2,8667 R$ 163,40 

 *Valor total estimado do Lote 09 R$ 19.261,78 
 
  
LOTE 10  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

Valor Total 

201 1.01.01.0107-0 UN 318 

Pasta de papelão com aba e elástico Medindo 22,5 cm x 
34  cm,  cartão  270 G/m² laminado com polietileno 10 
g/m², Elástico  transpassado  em  ilhoses Metálicos  e  
abas  internas  com  no Mínimo  4,5  cm  de  largura e 
abas internas. Cor: azul, vermelha e laranja. Sendo 600 
unidades de cada cor Deverá ser impressa na pasta com 
dados de Identificação do fabricante.  Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 2,2167 R$ 704,91 

202 1.01.01.0125-8 UN 60 
Pasta em polipropileno com aba e elástico Medindo 
22,5 cm  x  34  cm,   Elástico  transpassado  em  ilhoses 
e  abas  internas  com  no Mínimo  5,5  cm  de  largura e 

R$ 2,1333 R$128,00 
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abas internas. Cor: transparente. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

203 1.01.01.0134-7 UN 54 

Pasta catálogo, lombo aberto com 50 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra. 

R$ 
25,4667 

R$ 1.375,20 

204 1.01.01.0144-4 PT 649 

Pasta em L  PP - A4, pasta em polipropileno incolor, 
espessura mínima de 0,15, medindo - 210x297mm, na 
cor cristal, pacote com 10 unidades. Marca e 
procedência. Apresentar amostra 

R$ 7,8833 R$ 5.116,26 

205 1.01.01.0282-3 CX 63 

Pasta suspensa marmorizada completa (50 unidades) 
Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 
aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 
0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um 
visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes 
plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de 
comprimento, sendo que os mesmos deverão ser 
embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, 
descrição do produto e dados de identificação do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca telefone do SAC, 
código do produto e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ 
82,3333 

R$5.187,00 

206 1.01.01.0371-4 UN 150 PLASTICO FINO PARA PASTA CATALOGO  R$ 0,1567 R$ 23,51 

207 1.01.01.0404-4 UN 105 

Pasta sanfonada com divisórias de A Z, tamanho Ofício, 
em plástico transparente e aba de fechamento com 
elástico. Formato 275mm  x 70mm x 385mm, cor 
transparente. Marca e procedência. Apresentar amostra 

R$ 
20,1333 

R$ 2.114,00 

208 1.01.01.1256-0 PC 350 

Pasta catálogo, lombo aberto com 50 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra.  

R$ 
11,9333 

R$ 4.176,66 

209 1.01.01.1257-8 PC 315 

Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 
aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 
0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um 
visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes 
plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de 

R$ 1,9833 R$ 624,74 
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comprimento, sendo que os mesmos deverão ser 
embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, 
descrição do produto e dados de identificação do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca telefone do SAC, 
código do produto e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra.  

210 1.01.01.1259-4 PC 230 

Pasta catálogo, lombo aberto com 100 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra.  

R$ 
18,3333 

R$ 4.216,66 

211 1.01.01.1508-9 UN 615 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo estreito, 
34,5x28,5x5,3cm, cartão maciço de alta qualidade, 
etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e 
externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados 
com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta 
precisão auto montável e barra de contenção de papéis 
em inox resistente Constar  no  produto  ou  etiqueta  a 
marca, código  de  barras  e  fabricante. Marca  e 

procedência. Apresentar amostra. 

R$ 
13,4667 

R$ 8.282,02 

212 1.01.01.1670-0 PC 10 

PASTA POLIONDA 55 MM AMARELA 
com aba e elástico, confeccionado em plástico corrugado 
Medindo 22,5 cm  x  34  cm,   Elástico  transpassado  em  
ilhoses e  abas  internas,  com espessura no Mínimo de 
5,5  cm  de  largura e abas internas. Cor Amarelo. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 3,95 R$ 39,50 

213 1.01.01.2720-6 PT 115 
VISOR P PASTA SUSPENSA PLASTICO COM 
ETIQUETA BRANCA (50 unidades)   

R$ 9,4667 R$ 1.088,67 

214 1.01.03.0026-9 UN 10 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 20mm de espessura. Cores 
diversas 

R$ 3,5667 R$ 35,67 

215 1.01.03.0060-9 UN 1053 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo largo, 
34,5x28,5x7,3cm, cartão maciço de alta qualidade, 
etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e 
externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados 
com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta 
precisão auto montável e barra de contenção de papéis 
em inox resistente Constar no produto ou etiqueta a 
marca,  código de barras e fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra. 

R$ 
15,7833 

R$ 
16.619,81 

216 1.01.03.0081-1 UN 133 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 35mm de espessura. Cores 
diversas 

R$ 4,0333 R$ 536,43 
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217 1.01.03.0082-0 UN 10 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 55mm de espessura. Cores 
diversas. 

R$ 4,1333 R$ 41,33 

218 1.01.03.0083-8 UN 10 
PASTA com grampo trilho plástico. confeccionado em 
polietileno . Cor Verde  

R$ 2,26 R$ 22,60 

219 1.01.03.0092-7 UN 10 
PASTA com grampo trilho plástico. confeccionado em 
polietileno . Cor Azul 

R$ 2,26 R$ 22,60 

 *Valor total estimado do Lote 10 R$ 50.355,57 
  
 
 
 
 LOTE 11 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 
Media 

Valor Total 

220 1.24.03.0001-5 UN 5 
Verniz acrilico brilhante para artesanato. 
Acondicionado em frasco com 100ml. 

R$ 9,8333 R$ 49,17 

221 1.24.03.0476-2 UN 100 
TELA PARA PINTURA 50x70cm artistica em tecido 
branco. 

R$ 30,97 R$ 3.096,67 

222 1.24.03.0477-0 UN 100 
TELA PARA PINTURA 20x30cm artistica em tecido 
branco 

R$ 7,90 R$ 790,00 

223 1.24.03.0481-9 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Amarelo 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

224 1.24.03.0482-7 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Branco 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

225 1.24.03.0483-5 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Gelo 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

226 1.24.03.0484-3 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Vermelho 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

227 1.24.03.0485-1 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Azul 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

228 1.24.03.0486-0 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Verde 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

229 1.24.03.0487-8 UN 50 
Tinta fosca á base de Latex pva solúvel em água.Cor 
Rosa 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

230 1.24.03.0488-6 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Marron 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

231 1.24.03.0489-4 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Preto 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

232 1.24.03.0490-8 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. . 
Cor Lilas 100 ml 

R$ 5,7167 R$ 285,84 

233 1.24.03.0494-0 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA. 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Amarelo 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

234 1.24.03.0495-9 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA. 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Branco 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

235 1.24.03.0496-7 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Vermelho 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

236 1.24.03.0497-5 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Azul 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

237 1.24.03.0498-3 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Verde 

R$ 3,4833 R$ 174,17 
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238 1.24.03.0499-1 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Rosa 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

239 1.24.03.0500-9 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Marrom 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

240 1.24.03.0501-7 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Roxo 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

241 1.24.03.0502-5 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Preto 

R$ 3,4833 R$ 174,17 

 *Valor total estimado do Lote 11 R$ 8.361,77 
 
 
 
 
LOTE 12  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

242 1.01.01.0082-0 RL 251 

Fita adesiva crepe, medindo 12 mm de largura x 30 m 
de comprimento, indicada para mascaramento de 
pinturas, identificação de utensílios escolares entre 
outras aplicações. Em seu corpo constar dados de 
identificação do fabricante, validade, marca. 
Composição: papel crepado, tratado com resinas, 
adesivo de borracha e tubete de papel, contendo dados 
de identificação do fabricante e código de barras. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ 4,9333 R$ 1.238,26 

243 1.01.01.2152-6 RL 190 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 30 m, produzida em 
filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de 
papel.  Deverá constar na embalagem: marca validade, 
código de barras, medida, quantidade e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra. 

R$ 1,6333 R$ 310,33 

244 1.01.01.2449-5 RL 120 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 65 m, produzida em 
filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de 
papel.  Deverá constar na embalagem: marca validade, 
código de barras, medida, quantidade e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ 2,1333 R$ 256,00 

245 1.01.01.2534-3 RL 127 

Fita adesiva dupla face em polipropileno, de fácil 
aderência, medindo 12 mm x 30 m, sendo a parte 
externa de cor natural e interna transparente contendo 
etiqueta fixada informando a metragem do produto, 
enrolada em círculo de papelão resistente com marca, 

R$ 4,3167 R$ 548,22 
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metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para 
fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento 
de envelopes, etc. Constar na embalagem: marca código 
de barras, medida, quantidade e dados de identificação 
do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra.  

246 1.01.01.2571-8 RL 870 

Fita adesiva cristal, medindo 48 mm x 50 m, produzida 
em filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno biorentado, resinas de borracha 
sintética hot melt, tubete de papel.  Deverá constar na 
embalagem: marca validade, código de barras, medida, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Fabricante, procedência e Marca. 

R$ 3,5833 R$ 3.117,47 

247 1.01.01.2963-2 RL 366 

Fita adesiva Marrom, medindo 50 mm x 50 m, 
produzida em filme de 25 micras, contendo etiqueta 
externa informando a metragem no início do rolo,  
enrolada em círculo de papelão resistente com marca, 
metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para 
fixação de cartazes, fechamento de envelopes, etc. 
Composição: filme de polipropileno biorentado, resinas 
de borracha sintética   hot melt, tubete de papel.  Deverá 
constar na embalagem: marca validade, código de 
barras, medida, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 

R$ 3,70 R$ 1.354,20 

*Valor total estimado do Lote 12 R$ 6.824,48 
 
 
 
 Lote 13 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

248 1.01.01.0063-4 UN 435 

CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para 
gravação de 52x, indicado para armazenamento de 
dados. O produto deverá vir acondicionado em caixa 
acrílica contendo: marca código de barras, modo e 
tempo de gravação e dados de identificação do 
fabricante. 

R$ 1,28 R$ 556,80 

249 1.01.01.0150-9 UN 350 

DVD-RW 8.5 gigabyte regravável, 120 minutos. O 
produto deverá ser desenvolvido para armazenamento 
de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na 
seguinte velocidade: 8x. O produto deverá vir 
acondicionado em estojo plástico transparente contendo 
1 unidade, na embalagem deverá constar: marca, código 
de barras, modo e tempo de gravação, validade e dados 
de identificação do fabricante.           

R$ 4,2667 R$ 1.493,35 

250 1.01.01.0194-0 PC 90 
Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal 
líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou pilha. 

R$ 
15,1667 

R$ 1.365,00 
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Funções: porcentagem, memória, inversão de 
sinal/GT/correção total e parcial/desligamento 
automático ou tecla off. Marca modelo e procedência. 
Apresentar amostra. 

251 1.05.01.1435-0 UN 40 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 08 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ 
36,6333 

R$1.465,33 

252 1.05.01.1487-3 UN 35 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 16 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ 
44,6333 

R$ 1.562,17 

253 1.05.01.1488-1 UN 35 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 32 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ 
71,1167 

R$2.489,08 

 *Valor total estimado do Lote 13 R$ 8.931,73 
  
  
Lote 14 

 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

R$ 

254 1.01.01.2758-3 RL 10 

Rolo de senhas pré-numeradas apresentam senhas de 3 
dígitos 2 Séries de 1.000 senhas (000 a 999, depois que 
acaba volta e começa novamente, totalizando 2.000 
senhas por rolo); utilizada em dispensador de Senhas 
Bico de Pato produto com ótimo qualidade, não rasga 
no momento da retirada do dispensador de senhas. 

R$ 39,00 R$390,00 

255 1.01.01.2923-3 CX 105 
Etiqueta adesiva 25,4x99mm caixa com 2200 etiquetas. 
Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ 
58,1167 

R$ 6.102,25 

256 1.01.01.2943-8 CX 80 
Etiqueta adesiva 33,9 x 101,60 mm, caixa com 1400 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ 
58,1167 

R$ 4.649,34 

257 1.01.01.2944-6 CX 10 
Etiqueta adesiva 16,93x44,45mm caixa com 600 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ 
56,6667 

R$ 566,67 

258 1.01.01.2958-6 CX 20 
Etiqueta auto adesiva branca 16,93x44,5 – folha com 60 
unidades, caixa com 06 folhas, contendo o total de 600 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ 
58,1167 

R$ 1.162,33 

259 1.01.01.2959-4 CX 14 
Etiqueta ink-jet laser carta 138,11x212,73 folha com 2 
etiquetas, caixa com 25 fls. Marca e procedência.  

R$ 
58,1167 

R$ 813,63 

260 1.01.05.0072-1 CX 3 

Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm 
de largura x 30 m de comprimento, com tubete plástico 
resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o 
produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 
bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na 
embalagem conter dados de identificação do fabricante, 
código de barras e instruções de armazenamento. 
Marca.  

R$ 
73,6667 

R$ 221,00 

261 1.01.05.0076-4 CX 4 
Etiqueta adesiva 25,4x99mm caixa com 2200 etiquetas. 
Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ 
57,1167 

R$ 228,47 

 *Valor total estimado do Lote 14 R$ 14.133,69  
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 Lote 15 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Uni. 

262 1.01.01.0097-9 UN 460 

Caixa box para arquivo morto – NA VERMELHA - em 
PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, pesando 
aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da 
referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá 
ser bem marcado para facilitar a montagem da caixa – 
APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ 5,35 R$ 2.461,00 

263 1.01.01.0115-0 UN 2022 

Caixa box para arquivo morto – NA COR AZUL - em 
PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, pesando 
aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da 
referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá 
ser bem marcado para facilitar a montagem da caixa – 
APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ 5,35 
R$ 
10.817,70 

264 1.01.01.1869-0 PT 220 

Caixa box para arquivo morto padrão – fabricado em 
papelão estilo micro ondulado, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm. Constar 
impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O 
vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa – embalado com fitilho contendo 25 
unidades. Marca e procedência. APRESENTAR 
AMOSTRA.  

R$ 
58,1667 

R$ 
12.796,67 

265 1.01.01.3062-2 UN 310 

Caixa box para arquivo morto – NA COR AMARELA - 
em PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, 
medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, 
pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar 
impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O 
vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa – APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ 5,05 R$ 1565,50 

266 1.01.03.0073-0 UN 4 

Caixa para correspondência, material todo em acrílico 
na cor transparente ou fume, contendo 02 divisórias, 
toda articuláveis. Medidas aproximadas: 11,4 x 26,5 x 
44,1 cm O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem o nome do 
produto e a marca do fabricante, código de barra do 
produto. Marca modelo e procedência.  

R$ 50,30 R$ 201,20 

*Valor total estimado do Lote 15 R$ 27.842,07 
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 Lote 16 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Uni. 

267 1.01.01.0314-5 PC 1 

QUADRO BRANCO 150X120 ALUMINIO 
Especificações: 
Quadro Branco 120x150cm Confeccionado com 
laminado melamínico (fórmica) branco brilhante 
Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco 
Suporte para apagador removível, arredondado e 
deslizante com 40 cm 
Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na 
vertical ou horizontal 

R$ 
148,9667 

R$ 148,97 

268 1.01.01.2297-2 UN 74 

Apagador para quadro branco, medindo 
aproximadamente 150mm de comprimento x 60mm de 
largura x 50 mm de altura, formato anatômico suporte 
para caneta, base em feltro resistente. Deverá constar no 
produto: etiqueta com código de barras, referência e 
dados de identificação do fabricante.  

R$ 5,1333 R$ 379,86 

269 1.01.01.2652-8 UN 56 
QUADRO CORTIÇA Moldura de Madeira. Medidas: 
60 cm largura x 90 cm comprimento 

R$ 
46,4333 

R$ 2,600,26 

   *Valor total estimado do Lote 16 R$ 3.129,09 
 
 
 
Total estimado total dos lote R$ 1.618.595,99 
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ANEXO II 
Pregão Presencial n.º 004/2019 

  
============================================================== 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
============================================================== 

 
  
Ref.: Pregão Presencial n.º 004/2019 
 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................sediada à 

..........................................................................., na cidade de .................................., por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................................................, portador (a) da 
Cédula de Identidade n.º................................ e inscrito no CPF sob o n.º ......................................, 
CREDENCIA o Sr.(a) ......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade 
n.º.................................................... e inscrito(a) no CPF sob o nº. ................................................... 
para nos representar na referida licitação que tem como objeto o Registro de preços material de 
escritório para atender às diversas Secretarias do Poder Executivo do Município de 
Mairinque, conforme especificações e estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I, 
com os poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

 
 
 

............................................................... 
(Data) 

 
 

............................................................... 
(Representante Legal) 

 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III 

Pregão Presencial n.º 004/2019 
 

============================================================== 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
============================================================== 

 
Ref.: Pregão Presencial n.º 004/2019  
 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... sediada à 

..........................................................................., na cidade de .................................., por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr.(a) ................................................................, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº. ............................... e inscrito no CPF nº. ......................................, 
interessada em participar da licitação em epígrafe que visa o Registro de preços material de 
escritório para atender às diversas Secretarias do Poder Executivo do Município de 
Mairinque, conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante do Anexo I, 
DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos 
necessários para Habilitação. 

 
 
 

............................................................... 
(Data) 

 
............................................................... 

(Representante Legal) 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 
 

Pregão Presencial n.º 004/2019 
 

============================================================== 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
============================================================== 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, 
que a empresa............................................ (Denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º 
........................... sediada à ..........................................................................., na cidade de 
.................................., é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos 
declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n.º 004/2019 realizado pela Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 

 
 
 
 
 

 
............................................................... 

(Data) 
 
 
 
 

............................................................... 
(Representante Legal) 
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ANEXO V 
Pregão Presencial n.º 004/2019 

 
=========================================================== 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
=========================================================== 

1. Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os seguintes: 
 
2. Para Habilitação Jurídica: 
 
2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
2.2.1 – Caso a licitante apresente o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e os documentos de 
eleição de seus administradores na ocasião do credenciamento, conforme item 5 do edital, fica 
dispensada da apresentação no envelope de Habilitação. 
2.3 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
2.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
3. Para Qualificação Econômico-Financeira: 
 
3.1- Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 
licitante. 
3.2- Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor judicial 
da sede do licitante se for o caso, sendo que na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, 
deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente de 
plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 
3.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, excetuadas da 
apresentação as microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme art. 3° do Decreto Federal 
n° 8.538/2015. 
 
 
4. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame. 
No caso de isenção, entregar declaração assinada pelo representante legal do licitante. 
 
4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

 
4.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição 
social(INSS) expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

 
4.3.2. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos 
de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 ou do Estado da sede 
da licitante, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal 
do licitante, sob as penas da lei; e 

 
4.3.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa 
de Débitos Mobiliário ou Positiva com Efeito de negativa do domicílio ou sede do 
licitante. 

 
4.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT – ou de Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa em cumprimento à Lei 12.440/2011 
e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 
 
4.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por 
meio da apresentação do CRF-Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado; 

 
4.4 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 

4.4.1 – As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação   neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
4.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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4.6. – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.5, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-
se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02. 
 
4.7 – Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 
8.666/93, conforme modelo Anexo VI. 
 
4.8 – Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 
Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de 
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 
Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação 
na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos 
disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo no Anexo VII. 

 
5. Para Qualificação Técnica: 
 

5.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade objeto da 
presente licitação ou similares, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica 
(s) de direito público ou privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de 
prova de execução de atividade objeto da licitação ou similares, desde que em quantidades 
razoáveis, assim considerados 50% a 60% da execução da atividade pretendida – Súmula 24 
do TCE/SP.  

 
6 - DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO. 
 

6.1 - Os documentos exigidos no item 4, poderão ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, exceto aqueles 
referentes aos subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.7 e 4.8. 
 

6.2 - A documentação exigida poderá ser apresentada na via original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada em cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6.3 - Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de validade 
especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido expedidos no máximo até 
180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da proposta. 
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ANEXO VI 
Pregão Presencial n.º 004/2019 

 
============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 
QUADRO DA EMPRESA 

============================================================== 
 
Ref.: Pregão Presencial n.º 004/2019 
 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., sediada a 
.............................................................., na cidade de ................................, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) .................................................................., portador (a) da Carteira 
de Identidade n.º ................................ e inscrito no CPF n.º .....................................DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

 
 
 
 
 

 
............................................................... 

(Data) 
 
 
 

............................................................... 
(Representante Legal) 
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ANEXO VII 
Pregão Presencial n.º 004/2019 

 
============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
============================================================== 

 
Ref.: Pregão Presencial n.º 004/2019 
 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., sediada a 
.........................................................., na cidade de ......................................, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a) .................................................................., portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º ................................ e inscrito no CPF n.º ......................................DECLARA, para 
fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 
contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 
Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou 
do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer. 

 
 
 

............................................................... 
(Data) 

 
 
 
 

............................................................... 
(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 
 

Pregão Presencial n.º 004/2019 
============================================================== 

MINUTA DA PROPOSTA 
============================================================== 

 
À 
Prefeitura Municipal de Mairinque. 
Ref.- Edital de Pregão Presencial n.º 004/2019 
Prezados Senhores: 
Segue abaixo nossa proposta de preços  

          
Lote 01 

Item Código Unidade Qtde. Descrição Valor uni. 
Valor 
Total 

1 1.01.01.0151-7 UN 301 

Régua 30 cm confeccionada em poliestireno na cor 
transparente, escalas com divisão em milímetros, 
destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a 
cada centímetro na cor branco, feitas pelo processo de 
tampo grafia. Dimensões mínimas: 310 mm 
comprimento x 30 mm largura x 2,0 mm espessura maior 
e a menor 1,4 mm (ponta do chanfro), Marca modelo e 
procedência. 

R$ R$ 

2 1.01.01.1514-3 UN 144 

Estilete largo, com corpo de polipropileno resistente, 
com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, lâmina 
resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema de 
trava resistente, acondicionado em embalagem contendo 
01 unidades. Constar na embalagem: marca código de 
barras, CNPJ dados de identificação do fabricante ou 
importador. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

3 1.01.01.1523-2 UN 35 
PRANCHETA ACRILICA Dimensões: 330 x 230 x 3,2 
mm, com prendedor de aço 

R$ R$ 

4 1.01.01.1533-0 UN 278 

Apontador para lápis, confeccionado o seu corpo em 
plástico rígido com medidas aproximadas de 2,5 cm x 2,5 
cm, deposito simples medindo aproximadamente 2.5 x 
1.0 cm, com cores sortidas. 

R$ R$ 

5 1.01.01.1541-0 CX 50 

Lâmina para estilete larga, medindo aproximadamente 
106 mm de comprimento x 18 mm de largura, 
acondicionado em estojo plástico resistente, medindo 
100 mm de comprimento x 20 mm de largura com 10 
unidades. Marca.  

R$ R$ 

6 1.01.01.1998-0 CX 198 

Corretivo em fita com aprox. 4,2mmx12m, possibilita 
escrever imediatamente após o uso, pois não requer 
tempo de secagem, cobre diversos tipos de tintas, pode 
ser utilizado em qualquer tipo de papel, inclusive papel 

R$ R$ 
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de fax, não deixa marcas, nem sombras em fotocópias, 
formato roller, ergonômico, com validade mínima de 1 
ano a partir a data de entrega.  Cx contendo 06 unid. 
Apresentar amostra 

7 1.01.01.2004-0 CX 548 

Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar 
escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm, 
acondicionada em caixa de papelão contendo 40 
unidades. O produto deverá ser atóxico. Composição: 
borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral 
acelerador e essência. Deverá constar na embalagem: 
produto não recomendável para menores de 03 anos, 
marca, código de barras, selo do INMETRO, dimensões, 
composição, validade e dados de identificação do 
fabricante. 

R$ R$ 

8 1.01.01.2014-7 UN 175 

Tesoura Multi uso, medindo aproximadamente 22 cm 
lamina de corte produzido em aço inoxidável, cabo em 
polipropileno anatômico para uso geral. A tesoura deverá 
possuir corte limpo e eficiente devendo vir afiada de 
fabrica.  As laminas devem ser fixadas por meio de 
parafuso metálico ou outro sistema de fixação que 
assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e 
prejuízo de sua função. Procedência e Marca. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

9 1.01.01.2151-8 UN 43 

Caixa para correspondência, material todo em acrílico 
na cor transparente ou fume, contendo 03 divisórias, 
toda articuláveis. Medidas aproximadas: 18,7 x 26,5 x 
51 cm O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem o nome do 
produto e a marca do fabricante, código de barra do 
produto. Marca modelo e procedência.  

R$ R$ 

10 1.01.01.2669-2 UN 60 

Perfurador metálico com capacidade para perfurar 40 
folhas de 75 gr., composto por lixeira com abertura 
inteligente, de modo que não seja necessário retirar a 
bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio 
anatômico emborrachado e escala removível. O produto 
deverá ser acondicionado individualmente em saco 
plástico e reembalado em caixa unitária com dados de 
identificação do fabricante ou distribuidor, marca dados 
do produto, código de barras. Marca modelo e 
procedência e validade. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

11 1.01.01.2793-1 CX 63 

Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em 
frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e 
pincel aplicador embutido embalados em caixa de 
papelão contendo 12 unidades, lavável e não tóxico. 
Composição: resina acrílica, pigmentos, conservantes, 
deionizada, constar na embalagem: marca código de 
barras, validade. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto 

R$ R$ 

12 1.01.01.2976-4 UN 98 

Organizador de mesa, material todo em acrílico na cor 
transparente ou fume, contendo 03 divisórias, Sendo; 
lápis ou caneta, porta recados e porta clips. Medida: 9 x 
8 x 24 cm. O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem a marca do 

R$ R$ 
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fabricante, nome do produto, código de barra. Marca 
modelo e procedência. 

13 1.01.01.3240-4 PC 103 

PERFURADOR DE PAPEL, com capacidade para até 25 
folhas, nas seguintes dimensões aproximadas: 115 mm 
de largura x 115 mm de comprimento x 115 mm de 
altura, abertura de 10 mm, distância entre os furos de 80 
mm, distância da margem 8 mm, peso 0,9 kg, base e cabo 
de ferro fundido, apoio removível de plástico reciclável, 
para o armazenamento de resíduos, com ranhuras 
evitando o deslizamento, pinos de aço trefilado, 
temperado, zincado, acondicionado individualmente em 
caixa de papelão reforçada, contendo 1 unidade. Constar 
na embalagem: código de barras, dados técnicos, modelo, 
marca e dados de identificação do fabricante – 
Apresentar amostra 

R$ R$ 

14 1.01.05.0057-8 PT 109 
Elástico látex, pacote com 1000g. Para todo tipo de 
amarração, tanto no escritório quanto na indústria. 
Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. 

R$ R$ 

15 1.24.03.0393-6 PT 5 ARGILA para modelagem. Pacote com 1kg. R$ R$ 

     *Valor total estimado do Lote 01 R$ xxxxx 
 
 
   Lote 02                 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  Valor Uni.  

16 1.01.01.1542-9 UN 175 

Molha dedo perfumado, acondicionado em estojo 
contendo 12 gramas. Indicado para o manuseio de 
papéis e cédulas de dinheiro por aumentar o grip entre o 
dedo e o papel, dificultando assim a propagação de 
fungos e bactérias, comum nas esponjeiras com água. O 
produto deverá ser isento de glicerina, não tóxico e 
econômico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante 
alimentício e essência aromática. Constar na 
embalagem: marca, peso líquido, n° do lote, dados 
técnicos, composição. APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ R$ 

17 1.01.01.2294-8 UN 86 

Almofada para carimbo vermelha, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
dados de identificação do fabricante, selo do INMETRO, 
telefone, código de barras, data de validade, composição. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

18 1.01.01.2582-3 PC 137 

Almofada para carimbo preta, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
Dados de identificação do fabricante, selo do 
INMETRO, telefone, código de barras, data de validade, 
composição. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

19 1.01.01.2692-7 UN 162 
Almofada para carimbo azul, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 

R$ R$ 
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Acondicionado em embalagem de papelão constando 
dados de identificação do fabricante, selo do INMETRO, 
telefone, código de barras, data de validade, composição. 
Apresentar amostra. 

20 1.01.01.3018-5 UN 144 

Tinta para carimbo, na cor preta, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ R$ 

21 1.01.01.3019-3 UN 132 

Tinta para carimbo, na cor preta, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ R$ 

22 1.01.01.3055-0 FR 77 

Tinta para carimbo, na cor vermelho, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 02 R$ xxxxx 

 
    Lote 03 

Item Código Unidade Qtde. Descrição Valor uni. Valor Total 

23 1.01.01.0163-0 TB 140 

Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno 
leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000 gr. Ideal para colar cartolina, 
papelão, papel, couro e tecido, sendo também lavável, 
não tóxica e segura para crianças. Composição: solvente 
a base de agua. Deverá constar   na   embalagem   do   
produto: INMETRO OCP 003, código de barras, telefone 
do SAC, nome do químico responsável e seu respectivo 
CRQ, produto não indicado para menores de 03 anos, data 
de fabricação e dados de identificação do fabricante. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 
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24 1.01.01.0273-4 UN 211 

Cola em bastão - com 10 gr. Composição: a base de 
agua, polímero de vinil, estearato de sódio e glicerina. 
Tubo plástico com tampa para evitar o ressecamento. 
Constar no tubo informações de identificação do 
fabricante e sua composição. Procedência e Marca. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

25 1.01.01.0315-3 CX 213 

Cola branca lavável, composta por resina de PVA, 
atóxica, frasco de no mínimo 40 gramas com bico 
aplicador econômico. A cola deverá possuir validade 
superior a 12 meses e teor de sólidos igual ou superior a 
20%. Produto com certificação do INMETRO. 

R$ R$ 

26 1.01.01.1410-4 UN 384 

Cola em bastão - com 40 gr. Composição: a base de 
agua, polímero de vinil, estearato de sódio e glicerina. 
Tubo plástico com tampa para evitar o ressecamento. 
Constar no tubo informações de identificação do 
fabricante e sua composição. Procedência e Marca. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

27 1.01.01.1554-2 CX 53 
COLA base de acetado e polivinila acondicionado em 
frasco de 90gr 

R$ R$ 

28 1.01.01.2293-0 UN 1091 

Cola branca lavável, composta por resina de PVA, 
atóxica, frasco de no mínimo 90 gramas com bico 
aplicador econômico. A cola deverá possuir validade 
superior a 12 meses e teor de sólidos igual ou superior a 
20%. Produto com certificação do INMETRO. 

R$ R$ 

29 1.24.03.0493-2 UN 50 
COLA PARA TECIDO. Acondicionado em frasco com 
250ml 

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 03 R$ xxxxx 
 
    Lote 04 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

30 1.01.01.0065-0 CX 205 

Caneta esferográfica, cor Azul -.  Com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

R$ R$ 

31 1.01.01.0212-2 CX 160 

Caneta esferográfica, cor Preta -.  com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 

R$ R$ 
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deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

32 1.01.01.0397-8 CX 148 

Lápis grafite nº 02. Produto resistente à quebra, com 
escrita macia/dados técnicos/ especificações/ 
características: comprimento175mm entre faces 7,2mm 
diâmetro da mina  3,3mm, produzida com matéria prima 
de alta qualidade, processo de fabricação, madeira 
plantada de alta qualidade, mina centralizada, graduação 
nº 2 HB, pré-apontado, formato triangular ou sextavado, 
sem borracha no topo, produto atóxico, melhor 
resistência a quebra, melhor desempenho, 
ecologicamente correto, fácil de apontar, mina de grafite 
extra macio, pronto para uso. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem cartonada contendo 72 
unidades. Papel reciclável. Produto produzido de 
madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, 
constar na embalagem: dados de identificação do 
fabricante, composição e ter na embalagem a EN71, 
selo FSC e certificação pelo Inmetro. Marca modelo e 
procedência. Apresentar amostra (72 unidades) 

R$ R$ 

33 1.01.01.1263-2 CX 76 

Pincel atômico PRETO, corpo em resina termoplástica 
com a ponta indeformável, chanfrada e em feltro com 
espessura de escrita em 2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso 
em papel, cartolina, papelão. Tinta permanente, caixa 
contendo 12 unidades. Sua composição a base de 
corantes, álcool, resinas, solventes, aditivos e água. 
Produto recarregável, corpo em material plástico com a 
tampa na cor da tinta. Marca e procedência. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

34 1.01.01.1394-9 CX 168 

Caneta esferográfica, cor Vermelha - com carga 
removível, escrita média, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto 
relevo, com respiro na tampa e no corpo, haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado 
em caixa de papelão, contendo 50 unidades. 
Composição: resina termoplástica, tinta a base de 
corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera 
de tungstênio. O refil deverá ser em tubo de 
polipropileno atóxico. Deverá constar na embalagem do 
produto: selo do Inmetro, prazo de validade, código de 
barras e dados de identificação do fabricante.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

R$ R$ 

35 1.01.01.1453-8 CX 86 

Pincel atômico AZUL, corpo em resina termoplástica 
com a ponta indeformável, chanfrada e em feltro com 
espessura de escrita em 2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso 
em papel, cartolina, papelão. Tinta permanente, caixa 
contendo 12 unidades. Sua composição a base de 
corantes, álcool, resinas, solventes, aditivos e água. 
Produto recarregável, corpo em material plástico com a 

R$ R$ 
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tampa na cor da tinta. Marca e procedência. Apresentar 
amostra. 

36 1.01.01.1455-4 CX 75 

Pincel atômico VERMELHO, corpo em resina 
termoplástica com a ponta indeformável, chanfrada e em 
feltro com espessura de escrita em 
2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso em papel, cartolina, 
papelão. Tinta permanente, caixa contendo 12 unidades. 
Sua composição a base de corantes, álcool, resinas, 
solventes, aditivos e água. Produto recarregável, corpo 
em material plástico com a tampa na cor da tinta. Marca 
e procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

37 1.01.01.2198-4 CX 180 

Pincel para quadro branco AZUL, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

38 1.01.01.2733-8 UN 54 

Lapiseira técnica 05 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ R$ 

39 1.01.01.2734-6 CX 54 

Grafite para lapiseira técnica, 0,5 mm, com tampa tipo 
flip – top” contendo 12 micra. Marca modelo e 
procedência. 

R$ R$ 

40 1.01.01.2801-6 CX 26 

Caneta esferográfica, cor Preta - com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

R$ R$ 

41 1.01.01.3002-9 CX 94 

Pincel para quadro branco PRETO, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 

R$ R$ 
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dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

42 1.01.01.3003-7 CX 59 

Pincel para quadro branco AZUL, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm 
macia para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

43 1.01.01.3004-5 CX 48 

Pincel para quadro branco VERMELHO, ponta redonda 
em acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm 
macia para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

44 1.01.01.3050-9 CX 185 

Lapiseira técnica 07 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ R$ 

45 1.01.01.3056-8 CX 34 

Pincel para quadro branco VERDE, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

46 1.01.01.3227-7 UN 94 

Lapiseira técnica 07 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 04 R$ xxxxx 

 
    Lote 05 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 
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47 1.01.01.0062-6 UN 595 

Caderno universitário espiral, com capa cartonado, 
contendo 96 folhas, 1x1, formato 200 mm x 275 mm, 
MODELOS ECOLOGICOS de boa qualidade, produzido 
à partir de composição fibrosa 100% de madeira de 
reflorestamento com pautas azuis, margem, miolo de 56 
gr. capa em cartão mínimo 830 g/m2, espiral. Fabricante, 
procedência, marca e capa e contracapa personalizadas. 
Apresentar amostra do produto 

R$ R$ 

48 1.01.01.0066-9 UN 425 

Caderno universitário brochura costurado com 48 folhas 
- formato: 200x275mm capa e contra capa com 
aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 
1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 
NAS CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho 
em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura 
central, folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas 
e margens, capa interna com dados pessoais e 
semestrais, contra capa com dados do fabricante, 
formato, numero de folhas e gramaturas, material de 
acordo com normas da ABNT.  Marca e procedência. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

49 1.01.01.0176-2 UN 20 

Caderno brochura costurado 1/4 com 48 folhas - 
formato: 140x200mm capa e contra capa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 NAS 
CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, 
folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do fabricante, formato, numero 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas 
da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

50 1.01.01.0181-9 UN 425 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

51 1.01.01.0295-5 UN 3000 

DIARIO DE CLASSE bimestral com capa e contracapa 
em papel cartolina 180 gramas. Medindo 295x310 mm, 
com 08 fls modelo 77 da Imprensa Oficial do Estado  de 
São Paulo 

R$ R$ 

52 1.01.01.1211-0 PT 5 

Ficha pautada medindo 4 x 6. Dimensões de 152 x 102 
mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ R$ 

53 1.01.01.1393-0 UN 473 

Caderno brochurão costurado com 96 folhas -  formato: 
200x275mm capa e contracapa com aplicação BOPP 
brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2 

R$ R$ 
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), revestido em papel couchê 115gm2  COLORIDOS – 
impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, 
miolo costurado com costura central, folhas internas em 
papel de 56 gm2 com pautas e margens, capa interna 
com dados pessoais e semestrais contra capa com dados 
do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, 
material de acordo com normas da ABNT. Apresentar 
amostra. 

54 1.01.01.1489-9 PT 5 
PAPEL ALMAÇO A4, gramatura mínima 56Gr s/ pauta 
e margem. Pacote com 400 folhas 

R$ R$ 

55 1.01.01.1506-2 UN 454 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

56 1.01.01.1534-8 UN 320 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

57 1.01.01.1552-6 PT 5 

Ficha pautada medindo 6x 9. Dimensões de 152,4 x 228,6 
mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ R$ 

58 1.01.01.2175-5 BL 267 

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 76 
mm, comprimento 102 mm, tipo removível, 
características adicionais auto - adesivo. Tipo "post-it" 

R$ R$ 

59 1.01.01.2619-6 PT 18 
Ficha para registro de empregado bloco com 100 
unidades 

R$ R$ 

60 1.01.01.2960-8 UN 5 

Ficha pautada medindo 5 x 8. Dimensões de 127,0 x 
203,2 mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ R$ 

61 1.01.01.3031-2 PT 433 

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 38 
mm, comprimento 50 mm, tipo removível, características 
adicionais auto - adesivo. Tipo "post-it". Pacote com 4 
blocos. Marca e procedência.  

R$ R$ 

62 1.01.01.3053-3 UN 176 

Livro protocolo e correspondência contendo 100 fls. capa 
em of-set brilhante de 180 g/m², miolo em of-set de 75 gr. 
Medindo 140 x 200 mm. Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 
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63 1.01.01.3074-6 UN 462 

Agenda Padrão diária, capa dura revestida em percalux, 
cores variadas. Formato aproximado: 14,5x21cm. Papel 
offset 63g/m², miolo impresso em duas  cores contendo 
aproximadamente 352 páginas. Marcador de páginas: 
fitilho. Gravação: hot stamping ou baixo relevo. Marca 
Apresentar Amostra 

R$ R$ 

64 1.01.01.3167-0 UN 590 

Caderno brochura costurado 1/4 com 96 folhas - 
formato: 140x200mm capa e contra capa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 NAS 
CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, 
folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do fabricante, formato, numero 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas 
da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 05 R$ xxxxx 
 
    Lote 06 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 
Uni. 

Valor Total 

65 1.01.02.0003-5 CX 6762 

Papel sulfite a4, branco, 210 x 297 mm., 75gr/m², 
pacote com 500 folhas. Papel sulfite de papelaria; 
gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; 
opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-
1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino 
cor branco; embalagem revestida em bopp; com 
certificação ambiental fsc ou cerflor, fabricado com 
massa homogênea, resultando uma superfície 
homogênea , com fibras longitudinais, espessura firma, 
elevado teor de alvura e baixo índice de deformação 
devido ao calor, a embalagem deverá conter, de forma 
clara, precisa, correta, ostensiva em língua portuguesa 
as seguintes informações: características, quantidade, 
marca, nome do fabricante e origem. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

66 1.01.02.0031-0 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Amarelo 
(100 unidades) O produto deverá conter certificação 
FSC, CERFLOR ou equivalente. 

R$ R$ 

67 1.01.02.0032-9 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Verde 
(100 unidades) O produto deverá conter certificação 
FSC, CERFLOR ou equivalente. 

R$ R$ 

68 1.01.02.0065-5 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Azul O 
produto deverá conter certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente. 

R$ R$ 

69 1.01.02.0103-1 PT 5 
PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Rosa O 

R$ R$ 
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produto deverá conter certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente. 

   *Valor total estimado do Lote 06 R$ xxxxx 
 
 
Lote 07 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

70 1.01.01.0060-0 PT 10 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

71 1.01.01.0076-6 PT 10 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

72 1.01.01.0126-6 BL 10 
PAPEL para desenho A4 180g 210x297mm nº 60  (50 
folhas)             

R$ R$ 

73 1.01.01.1051-6 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Amarelo. 

R$ R$ 

74 1.01.01.1053-2 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Azul. 

R$ R$ 

75 1.01.01.1248-9 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Azul 

R$ R$ 

76 1.01.01.1403-1 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas 
Verde. 

R$ R$ 

77 1.01.01.1406-6 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Rosa. 

R$ R$ 

78 1.01.01.1437-6 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Amarelo 

R$ R$ 

79 1.01.01.1664-6 FL 10 PAPEL COLOR SET DIVERSAS CORES R$ R$ 

80 1.01.01.1871-1 PT 5 
PAPEL ALMAÇO A4, minimo 56Gr c/pauta e margem 
.Pacote com 400 folhas 

R$ R$ 

81 1.01.01.1874-6 BL 5 
PAPEL CRIATIVO para atividade de recortes, formato 
aproximado 325x235mm, com 32 folhas de 120gr. 

R$ R$ 

82 1.01.01.2265-4 UN 15 CARTOLINA CORES DIVERSAS R$ R$ 

83 1.01.01.3054-1 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Amarelo 

R$ R$ 

84 1.01.01.3078-9 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Amarelo 

R$ R$ 

85 1.01.01.3079-7 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Azul 

R$ R$ 

86 1.01.01.3080-0 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Verde. 

R$ R$ 

87 1.01.01.3081-9 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Rosa. 

R$ R$ 

88 1.01.01.3082-7 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Branco 

R$ R$ 

89 1.01.01.3083-5 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Verde 

R$ R$ 

90 1.01.01.3084-3 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Vermelho 

R$ R$ 

91 1.01.01.3085-1 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Rosa 

R$ R$ 
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92 1.01.01.3086-0 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Lilás ( roxo) 

R$ R$ 

93 1.01.01.3087-8 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Preto 

R$ R$ 

94 1.01.01.3088-6 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Laranja 

R$ R$ 

95 1.01.01.3090-8 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Amarelo 

R$ R$ 

96 1.01.01.3091-6 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Azul 

R$ R$ 

97 1.01.01.3092-4 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Branco 

R$ R$ 

98 1.01.01.3093-2 PT 5 
PAPEL SEDA Papel de Seda 48x60cm . Pacote com 
100 folhas . Cor Rosa 

R$ R$ 

99 1.01.01.3094-0 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Verde 

R$ R$ 

100 1.01.01.3095-9 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Vermelho 

R$ R$ 

101 1.01.01.3096-7 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Laranja 

R$ R$ 

102 1.01.01.3097-5 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Lilas (roxo) 

R$ R$ 

103 1.01.01.3098-3 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Preto 

R$ R$ 

104 1.01.01.3099-1 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Marrom 

R$ R$ 

105 1.01.01.3100-9 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Azul 

R$ R$ 

106 1.01.01.3101-7 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Rosa 

R$ R$ 

107 1.01.01.3102-5 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Branco 

R$ R$ 

108 1.01.01.3103-3 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

109 1.01.01.3104-1 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

110 1.01.01.3105-0 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Lilás (roxo) 

R$ R$ 

111 1.01.01.3106-8 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Laranja 

R$ R$ 

112 1.01.01.3107-6 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Preto 

R$ R$ 

113 1.01.01.3108-4 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Marrom 

R$ R$ 

114 1.01.01.3109-2 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Amarelo 

R$ R$ 

115 1.01.01.3110-6 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Azul 

R$ R$ 

116 1.01.01.3111-4 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Rosa 

R$ R$ 

117 1.01.01.3112-2 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Branco 

R$ R$ 
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118 1.01.01.3113-0 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

119 1.01.01.3114-9 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

120 1.01.01.3115-7 PT 5 
PAPEL ESPELHO48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Laranja 

R$ R$ 

121 1.01.01.3117-3 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Preto 

R$ R$ 

122 1.01.01.3118-1 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Marron 

R$ R$ 

123 1.01.01.3119-0 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Ouro 

R$ R$ 

124 1.01.01.3120-3 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Prata 

R$ R$ 

125 1.01.01.3121-1 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

126 1.01.01.3122-0 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA 140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

127 1.01.01.3123-8 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA 140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Azul  

R$ R$ 

128 1.01.01.3124-6 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Rosa (pink) 

R$ R$ 

129 1.01.01.3125-4 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor amarelo 

R$ R$ 

130 1.01.01.3126-2 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Azul 

R$ R$ 

131 1.01.01.3127-0 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Rosa 

R$ R$ 

132 1.01.01.3128-9 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Branco 

R$ R$ 

133 1.01.01.3129-7 PT 1 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Verde 

R$ R$ 

134 1.01.01.3130-0 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Vermelho 

R$ R$ 

135 1.01.01.3131-9 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Lilás (roxo) 

R$ R$ 

136 1.01.01.3132-7 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Laranja 

R$ R$ 

137 1.01.01.3134-3 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Marron 

R$ R$ 

138 1.01.01.3135-1 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Amarelo 

R$ R$ 

139 1.01.01.3136-0 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Azul 

R$ R$ 

140 1.01.01.3137-8 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Rosa 

R$ R$ 

141 1.01.01.3139-4 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Laranja 

R$ R$ 

142 1.01.01.3140-8 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Preto 

R$ R$ 

143 1.01.01.3141-6 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Marron 

R$ R$ 
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144 1.01.01.3142-4 PT 5 
PAPEL SEMI KRAFT 80gr. 66x96cm. Pacote com 250 
folhas 

R$ R$ 

145 1.01.01.3149-1 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Amarelo 

R$ R$ 

146 1.01.01.3150-5 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Azul 

R$ R$ 

147 1.01.01.3151-3 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Rosa 

R$ R$ 

148 1.01.01.3152-1 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Branco 

R$ R$ 

149 1.01.01.3153-0 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Verde 

R$ R$ 

150 1.01.01.3154-8 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Vermelho  

R$ R$ 

151 1.01.01.3155-6 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Lilás (roxo) 

R$ R$ 

152 1.01.01.3156-4 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Laranja 

R$ R$ 

153 1.01.01.3157-2 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Preto 

R$ R$ 

154 1.01.01.3158-0 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Marrom 

R$ R$ 

155 1.01.01.3160-2 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor ouro 

R$ R$ 

156 1.01.01.3161-0 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Prata 

R$ R$ 

157 1.01.01.3162-9 PT 5 
PAPEL LAMINADO49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Verde 

R$ R$ 

158 1.01.01.3163-7 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Azul 

R$ R$ 

159 1.01.01.3164-5 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Vermelho 

R$ R$ 

160 1.01.01.3165-3 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Rosa (pink) 

R$ R$ 

161 1.01.01.3166-1 PT 5 
PAPEL PEDRA 50x60cm , gramatura minimo 63g/m2 . 
Pacote com 20 folhas 

R$ R$ 

162 1.01.02.0053-1 BB 63 
Papel pardo (kraft); papel kraft para risco 60g; Bobina 
de 1,20 x 250 metros; gramatura: 60g; Largura da 
bobina 1,20 metros; 250 metros por Bobina. 

R$ R$ 

*Valor total estimado do Lote 07 R$ xxxxx 
 
 

 

 
LOTE 08   

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

163 1.01.01.0253-0 CX 5 
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT BRANCO Com as 
medidas de 229x324mme 75gr (250 unidades) 

R$ R$ 

164 1.01.01.0265-3 CX 5 
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT BRANCO Com as 
medidas de 370x470mm e 75gr.(250 unidades) 

R$ R$ 
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165 1.01.01.1230-6 CX 677 
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS - P/ 
PASTA (1.000 unidades)  

R$ R$ 

166 1.01.01.1748-0 CX 16 
Envelope para armazenamento de CDs, DVDs em geral 
com janela e com abas em plástico transparente pct com 
250 unidades. 

R$ R$ 

167 1.01.01.1881-9 CX 105 
Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel 
Offset de primeira qualidade 

R$ R$ 

168 1.01.01.2325-1 CX 52 
Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel Kraft 
de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², (250 
unidades) 

R$ R$ 

169 1.01.01.2954-3 CX 41 
ENVELOPE BRANCO OFICIO 114X229 75G (1.000 
unidades)  

R$ R$ 

170 1.01.01.3244-7 CX 4 Envelope "saco" 185mmx248mm (250 unidades) R$ R$ 

171 1.01.01.3247-1 CX 4 Envelope "saco" de 260mmx360mm (250 unidades) R$ R$ 

172 1.01.01.3251-0 CX 64 
Envelope plástico ofício para pasta catálogo, formato 
240x320mm, super grosso 0,15, com 4 furos (600 
unidades) 

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 08 R$ xxxxx 
  
 
 
 Lote 09 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

173 1.01.01.0111-8 UN 137 

Grampeador de mesa grande metálico com lâmina de 
segurança, dispositivo de trava e duas posições para 
fixação, espaçamento de 150 mm para as folhas grampo 
24/6 e 26/6, capacidade mínima para grampear ate 20 
folhas. Dimensão da base de aproximadamente 20,1 x 
5x 9,5cm. O produto deverá ser acondicionado 
individualmente em saco plástico e reembalado 
individualmente em caixa com dados de identificação 
do fabricante ou distribuidor, marca dados do produto, 
código de barras e procedência. Espaço de 150 mm para 
as folhas. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

174 1.01.01.0112-6 UN 165 
EXTRATOR DE GRAMPO, medida mínima 
Comprimento mínimo 14,5cm largura 16mm metal 
galvanizado 

R$ R$ 

175 1.01.01.1509-7 UN 15 
Percevejo latonado, embalado em caixa de papelão com 
abertura de fácil acesso, contendo 100 unidades. Marca 
e procedência. 

R$ R$ 

176 1.01.01.1536-4 CX 75 

Colchete latonado nº 03, duas pontas  medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ R$ 
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177 1.01.01.1537-2 CX 72 

Colchete latonado nº 07, duas pontas  medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ R$ 

178 1.01.01.1538-0 CX 6 

Colchete latonado nº 10, duas pontas  medindo 
aproximadamente 45 mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 12mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante 

R$ R$ 

179 1.01.01.1539-9 CX 69 

Colchete latonado nº 15, duas pontas medindo 
aproximadamente 11 cm  de  comprimento  x  5  mm  
de largura,  cabeça   de 14mm. O produto  deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ R$ 

180 1.01.01.1560-7 CX 129 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 
confeccionado em metal, caixa contendo 50 unid. 
Deverá constar na embalagem a quantidade do produto 
e a marca do fabricante. Marca e procedência. 
Apresentar amostra.  

R$ R$ 

181 1.01.01.1617-4 CX 426 

Grampo para grampeador 26/06mm, cx com 5.000 
unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura 
nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame 
de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

182 1.01.01.1999-8 CX 5 

Colchete latonado nº 05, duas pontas  medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ R$ 

183 1.01.01.2050-3 PT 30 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 
confeccionado em plástico polipropileno, pct contendo 
50 unid. Deverá constar na embalagem a quantidade do 
produto e a marca do fabricante. Marca e procedência. 
Apresentar amostra.  

R$ R$ 

184 1.01.01.2415-0 CX 32 
Colchete latonado nº 12, duas pontas medindo 
aproximadamente 66 mm de comprimento x 5 mm de 

R$ R$ 
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largura, cabeça de 14mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

185 1.01.01.2682-0 CX 59 

Colchete latonado nº 08, duas pontas medindo 
aproximadamente 33 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 12mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ R$ 

186 1.01.01.2795-8 CX 48 

Grampo para grampeador 23/13mm, cx com 5.000 
unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura 
nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame 
de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

187 1.01.01.2806-7 CX 243 

Clips nº 2/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ R$ 

188 1.01.01.2807-5 CX 206 

Clips nº 8/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ R$ 

189 1.01.01.2826-1 CX 20 

Clips nº 01 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ R$ 

190 1.01.01.2827-0 CX 32 

Clips nº 03 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ R$ 

191 1.01.01.2828-8 CX 125 

Clips nº 6/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 

R$ R$ 
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prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

192 1.01.01.2839-3 CX 44 

Clips nº 4/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ R$ 

193 1.01.01.2892-0 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- VERMELHO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

194 1.01.01.2893-8 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- PRETO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

195 1.01.01.2894-6 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- AZUL 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

196 1.01.01.2895-4 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- BRANCO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

197 1.01.01.2896-2 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- VERDE 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

198 1.01.01.2897-0 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- AMARELO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

199 1.01.01.2904-7 CX 2 
ALFINETE COLORIDO- CAIXA COM 50 
UNIDADES 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

200 1.01.01.3000-2 CX 57 PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UNIDADES R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 09 R$ xxxxx 
 
  
LOTE 10  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

201 1.01.01.0107-0 UN 318 

Pasta de papelão com aba e elástico Medindo 22,5 cm x 
34  cm,  cartão  270 G/m² laminado com polietileno 10 
g/m², Elástico  transpassado  em  ilhoses Metálicos  e  
abas  internas  com  no Mínimo  4,5  cm  de  largura e 
abas internas. Cor: azul, vermelha e laranja. Sendo 600 
unidades de cada cor Deverá ser impressa na pasta com 
dados de Identificação do fabricante.  Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

202 1.01.01.0125-8 UN 60 

Pasta em polipropileno com aba e elástico Medindo 
22,5 cm  x  34  cm,   Elástico  transpassado  em  ilhoses 
e  abas  internas  com  no Mínimo  5,5  cm  de  largura e 
abas internas. Cor: transparente. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

203 1.01.01.0134-7 UN 54 

Pasta catálogo, lombo aberto com 50 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 

R$ R$ 
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transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra. 

204 1.01.01.0144-4 PT 649 

Pasta em L  PP - A4, pasta em polipropileno incolor, 
espessura mínima de 0,15, medindo - 210x297mm, na 
cor cristal, pacote com 10 unidades. Marca e 
procedência. Apresentar amostra 

R$ R$ 

205 1.01.01.0282-3 CX 63 

Pasta suspensa marmorizada completa (50 unidades) 
Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 
aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 
0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um 
visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes 
plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de 
comprimento, sendo que os mesmos deverão ser 
embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, 
descrição do produto e dados de identificação do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca telefone do SAC, 
código do produto e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

206 1.01.01.0371-4 UN 150 PLASTICO FINO  PARA PASTA CATALOGO  R$ R$ 

207 1.01.01.0404-4 UN 105 

Pasta sanfonada com divisórias de A Z, tamanho Ofício, 
em plástico transparente e aba de fechamento com 
elástico. Formato 275mm  x 70mm x 385mm, cor 
transparente. Marca e procedência. Apresentar amostra 

R$ R$ 

208 1.01.01.1256-0 PC 350 

Pasta catálogo, lombo aberto com 50 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra.  

R$ R$ 

209 1.01.01.1257-8 PC 315 

Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 
aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 
0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um 
visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes 
plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de 
comprimento, sendo que os mesmos deverão ser 
embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, 
descrição do produto e dados de identificação do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca telefone do SAC, 

R$ R$ 
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código do produto e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra.  

210 1.01.01.1259-4 PC 230 

Pasta catálogo, lombo aberto com 100 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra.  

R$ R$ 

211 1.01.01.1508-9 UN 615 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo estreito, 
34,5x28,5x5,3cm, cartão maciço de alta qualidade, 
etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e 
externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados 
com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta 
precisão auto montável e barra de contenção de papéis 
em inox resistente Constar  no  produto  ou  etiqueta  a 

marca, código  de  barras  e  fabricante. Marca  e 

procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

212 1.01.01.1670-0 PC 10 

PASTA POLIONDA 55 MM AMARELA 
com aba e elástico, confeccionado em plástico corrugado 
Medindo 22,5 cm  x  34  cm,   Elástico  transpassado  em  
ilhoses e  abas  internas,  com espessura no Mínimo de 
5,5  cm  de  largura e abas internas. Cor Amarelo. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

213 1.01.01.2720-6 PT 115 
VISOR P PASTA SUSPENSA PLASTICO COM 
ETIQUETA BRANCA (50 unidades)   

R$ R$ 

214 1.01.03.0026-9 UN 10 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 20mm de espessura. Cores 
diversas 

R$ R$ 

215 1.01.03.0060-9 UN 1053 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo largo, 
34,5x28,5x7,3cm, cartão maciço de alta qualidade, 
etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e 
externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados 
com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta 
precisão auto montável e barra de contenção de papéis 
em inox resistente Constar no produto ou etiqueta a 
marca,  código de barras e fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

216 1.01.03.0081-1 UN 133 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 35mm de espessura. Cores 
diversas 

R$ R$ 

217 1.01.03.0082-0 UN 10 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 55mm de espessura. Cores 
diversas. 

R$ R$ 

218 1.01.03.0083-8 UN 10 
PASTA com grampo trilho plástico. confeccionado em 
polietileno . Cor Verde  

R$ R$ 

219 1.01.03.0092-7 UN 10 
PASTA com grampo trilho plástico. confeccionado em 
polietileno . Cor Azul 

R$ R$ 
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 *Valor total estimado do Lote 10 R$ xxxxx 
  
 
 
 
 LOTE 11 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 
Uni. 

Valor Total 

220 1.24.03.0001-5 UN 5 
Verniz acrilico brilhante para artesanato. 
Acondicionado em frasco com 100ml. 

R$ R$ 

221 1.24.03.0476-2 UN 100 
TELA PARA PINTURA 50x70cm artistica em tecido 
branco. 

R$ R$ 

222 1.24.03.0477-0 UN 100 
TELA PARA PINTURA 20x30cm artistica em tecido 
branco 

R$ R$ 

223 1.24.03.0481-9 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Amarelo 100 ml 

R$ R$ 

224 1.24.03.0482-7 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Branco 100 ml 

R$ R$ 

225 1.24.03.0483-5 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Gelo 100 ml 

R$ R$ 

226 1.24.03.0484-3 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Vermelho 100 ml 

R$ R$ 

227 1.24.03.0485-1 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Azul 100 ml 

R$ R$ 

228 1.24.03.0486-0 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Verde 100 ml 

R$ R$ 

229 1.24.03.0487-8 UN 50 
Tinta fosca á base de Latex pva solúvel em água.Cor 
Rosa 100 ml 

R$ R$ 

230 1.24.03.0488-6 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Marron 100 ml 

R$ R$ 

231 1.24.03.0489-4 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Preto 100 ml 

R$ R$ 

232 1.24.03.0490-8 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. . 
Cor Lilas 100 ml 

R$ R$ 

233 1.24.03.0494-0 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA. 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Amarelo 

R$ R$ 

234 1.24.03.0495-9 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA. 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Branco 

R$ R$ 

235 1.24.03.0496-7 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Vermelho 

R$ R$ 

236 1.24.03.0497-5 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Azul 

R$ R$ 

237 1.24.03.0498-3 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Verde 

R$ R$ 

238 1.24.03.0499-1 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Rosa 

R$ R$ 

239 1.24.03.0500-9 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Marrom 

R$ R$ 

240 1.24.03.0501-7 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Roxo 

R$ R$ 
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241 1.24.03.0502-5 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Preto 

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 11 R$ xxxxx 
 
 
 
 
LOTE 12  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

242 1.01.01.0082-0 RL 251 

Fita adesiva crepe, medindo 12 mm de largura x 30 m 
de comprimento, indicada para mascaramento de 
pinturas, identificação de utensílios escolares entre 
outras aplicações. Em seu corpo constar dados de 
identificação do fabricante, validade, marca. 
Composição: papel crepado, tratado com resinas, 
adesivo de borracha e tubete de papel, contendo dados 
de identificação do fabricante e código de barras. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

243 1.01.01.2152-6 RL 190 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 30 m, produzida em 
filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de 
papel.  Deverá constar na embalagem: marca validade, 
código de barras, medida, quantidade e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

244 1.01.01.2449-5 RL 120 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 65 m, produzida em 
filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de 
papel.  Deverá constar na embalagem: marca validade, 
código de barras, medida, quantidade e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ R$ 

245 1.01.01.2534-3 RL 127 

Fita adesiva dupla face em polipropileno, de fácil 
aderência, medindo 12 mm x 30 m, sendo a parte 
externa de cor natural e interna transparente contendo 
etiqueta fixada informando a metragem do produto, 
enrolada em círculo de papelão resistente com marca, 
metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para 
fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento 
de envelopes, etc. Constar na embalagem: marca código 
de barras, medida, quantidade e dados de identificação 
do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra.  

R$ R$ 
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246 1.01.01.2571-8 RL 870 

Fita adesiva cristal, medindo 48 mm x 50 m, produzida 
em filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno biorentado, resinas de borracha 
sintética hot melt, tubete de papel.  Deverá constar na 
embalagem: marca validade, código de barras, medida, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Fabricante, procedência e Marca. 

R$ R$ 

247 1.01.01.2963-2 RL 366 

Fita adesiva Marrom, medindo 50 mm x 50 m, 
produzida em filme de 25 micras, contendo etiqueta 
externa informando a metragem no início do rolo,  
enrolada em círculo de papelão resistente com marca, 
metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para 
fixação de cartazes, fechamento de envelopes, etc. 
Composição: filme de polipropileno biorentado, resinas 
de borracha sintética   hot melt, tubete de papel.  Deverá 
constar na embalagem: marca validade, código de 
barras, medida, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 

R$ R$ 

*Valor total estimado do Lote 12 R$ xxxxx 
 
 
 
 Lote 13 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

248 1.01.01.0063-4 UN 435 

CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para 
gravação de 52x, indicado para armazenamento de 
dados. O produto deverá vir acondicionado em caixa 
acrílica contendo: marca código de barras, modo e 
tempo de gravação e dados de identificação do 
fabricante. 

R$ R$ 

249 1.01.01.0150-9 UN 350 

DVD-RW 8.5 gigabyte regravável, 120 minutos. O 
produto deverá ser desenvolvido para armazenamento 
de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na 
seguinte velocidade: 8x. O produto deverá vir 
acondicionado em estojo plástico transparente contendo 
1 unidade, na embalagem deverá constar: marca, código 
de barras, modo e tempo de gravação, validade e dados 
de identificação do fabricante.           

R$ R$ 

250 1.01.01.0194-0 PC 90 

Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal 
líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou pilha. 
Funções: porcentagem, memória, inversão de 
sinal/GT/correção total e parcial/desligamento 
automático ou tecla off. Marca modelo e procedência. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

251 1.05.01.1435-0 UN 40 
Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 08 GB de memória, com proteção no seu 

R$ R$ 
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dispositivo. Marca modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

252 1.05.01.1487-3 UN 35 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 16 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ R$ 

253 1.05.01.1488-1 UN 35 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 32 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 13 R$ xxxxx 
  
  
Lote 14 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

254 1.01.01.2758-3 RL 10 

Rolo de senhas pré-numeradas apresentam senhas de 3 
dígitos 2 Séries de 1.000 senhas (000 a 999, depois que 
acaba volta e começa novamente, totalizando 2.000 
senhas por rolo); utilizada em dispensador de Senhas 
Bico de Pato produto com ótimo qualidade, não rasga 
no momento da retirada do dispensador de senhas. 

R$ R$ 

255 1.01.01.2923-3 CX 105 
Etiqueta adesiva 25,4x99mm caixa com 2200 etiquetas. 
Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

256 1.01.01.2943-8 CX 80 
Etiqueta adesiva 33,9 x 101,60 mm, caixa com 1400 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

257 1.01.01.2944-6 CX 10 
Etiqueta adesiva 16,93x44,45mm caixa com 600 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

258 1.01.01.2958-6 CX 20 
Etiqueta auto adesiva branca 16,93x44,5 – folha com 60 
unidades, caixa com 06 folhas, contendo o total de 600 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

259 1.01.01.2959-4 CX 14 
Etiqueta ink-jet laser carta 138,11x212,73 folha com 2 
etiquetas, caixa com 25 fls. Marca e procedência.  

R$ R$ 

260 1.01.05.0072-1 CX 3 

Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm 
de largura x 30 m de comprimento, com tubete plástico 
resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o 
produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 
bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na 
embalagem conter dados de identificação do fabricante, 
código de barras e instruções de armazenamento. 
Marca.  

R$ R$ 

261 1.01.05.0076-4 CX 4 
Etiqueta adesiva 25,4x99mm caixa com 2200 etiquetas. 
Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 14 R$ xxxxx 
 
  
 Lote 15 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 
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262 1.01.01.0097-9 UN 460 

Caixa box para arquivo morto – NA VERMELHA - em 
PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, pesando 
aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da 
referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá 
ser bem marcado para facilitar a montagem da caixa – 
APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ R$ 

263 1.01.01.0115-0 UN 2022 

Caixa box para arquivo morto – NA COR AZUL - em 
PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, pesando 
aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da 
referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá 
ser bem marcado para facilitar a montagem da caixa – 
APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ R$ 

264 1.01.01.1869-0 PT 220 

Caixa box para arquivo morto padrão – fabricado em 
papelão estilo micro ondulado, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm. Constar 
impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O 
vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa – embalado com fitilho contendo 25 
unidades. Marca e procedência. APRESENTAR 
AMOSTRA.  

R$ R$ 

265 1.01.01.3062-2 UN 310 

Caixa box para arquivo morto – NA COR AMARELA - 
em PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, 
medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, 
pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar 
impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O 
vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa – APRESENTAR AMOSTRA.  

R$  R$ 

266 1.01.03.0073-0 UN 4 

Caixa para correspondência, material todo em acrílico 
na cor transparente ou fume, contendo 02 divisórias, 
toda articuláveis. Medidas aproximadas: 11,4 x 26,5 x 
44,1 cm O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem o nome do 
produto e a marca do fabricante, código de barra do 
produto. Marca modelo e procedência.  

R$  R$ 

*Valor total estimado do Lote 15 R$ xxxxx 
   
 Lote 16 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

267 1.01.01.0314-5 PC 1 

QUADRO BRANCO 150X120 ALUMINIO 
Especificações: 
Quadro Branco 120x150cm Confeccionado com 
laminado melamínico (fórmica) branco brilhante 
Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco 
Suporte para apagador removível, arredondado e 
deslizante com 40 cm 

R$   
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Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na 
vertical ou horizontal 

268 1.01.01.2297-2 UN 74 

Apagador para quadro branco, medindo 
aproximadamente 150mm de comprimento x 60mm de 
largura x 50 mm de altura, formato anatômico suporte 
para caneta, base em feltro resistente. Deverá constar no 
produto: etiqueta com código de barras, referência e 
dados de identificação do fabricante.  

R$  

269 1.01.01.2652-8 UN 56 
QUADRO CORTIÇA Moldura de Madeira. Medidas: 
60 cm largura x 90 cm comprimento 

R$   

   *Valor total estimado do Lote 16 R$ xxxxx 
 
 
 
 
 Obs.- 

• Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 
• Declaramos que nos preços apresentados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais como, 

materiais, transporte, mão de obra para, encargos sociais, tributos diretos e indiretos 
incidentes sobre a execução do objeto. 

• Validade da proposta: De acordo com o Edital. 
• Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 
• Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 
 
 
 
 

__________________, _______de ___________________de 2019. 
(Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função.) 
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ANEXO IX 
Pregão Presencial n.º 004/2019 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, PARA 
ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE MAIRINQUE. 
 
Processo n.º 1384/2019-1 
Pregão Presencial n.º 004/2019 
Ata de Registro n.º XX 

 
Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ n.º ...................., com sede 
nesta cidade - ............................, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato 
representada pelo ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. e .. .. .. .. ... . .. .. .. .. . , CNPJ no MF n.º ......................., 
Inscrição Estadual n.º................................., com sede na cidade de ........., à Rua 
..........................., neste ato representada pelo Sr..........., portador do RG nº. .................. e 
CPF n.º .................., doravante denominada simplesmente DETENTORA, é lavrado o 
presente ajuste, nos termos do PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2019, e Normas Gerais 
da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas: 

 
CLÁUSULA 01. DO OBJETO 
 
1.1. Obriga-se a detentora da ata de registro de preços ao fornecimento de material de escritório, 
referente(s) ao(s) Lotes: ................., conforme especificações, quantidades e condições 
constantes no Edital Anexo I, nesta Ata de Registro de Preços e proposta apresentada. 

 
CLÁUSULA 02. DO PREÇO REGISTRADO 

 
Lote 01 

Item Código Unidade Qtde. Descrição Valor uni. 
Valor 
Total 

1 1.01.01.0151-7 UN 301 

Régua 30 cm confeccionada em poliestireno na cor 
transparente, escalas com divisão em milímetros, 
destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a 
cada centímetro na cor branco, feitas pelo processo de 
tampo grafia. Dimensões mínimas: 310 mm 
comprimento x 30 mm largura x 2,0 mm espessura maior 
e a menor 1,4 mm (ponta do chanfro), Marca modelo e 
procedência. 

R$ R$ 

2 1.01.01.1514-3 UN 144 

Estilete largo, com corpo de polipropileno resistente, 
com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, lâmina 
resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema de 
trava resistente, acondicionado em embalagem contendo 
01 unidades. Constar na embalagem: marca código de 
barras, CNPJ dados de identificação do fabricante ou 
importador. Apresentar amostra. 

R$ R$ 
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3 1.01.01.1523-2 UN 35 
PRANCHETA ACRILICA Dimensões: 330 x 230 x 3,2 
mm, com prendedor de aço 

R$ R$ 

4 1.01.01.1533-0 UN 278 

Apontador para lápis, confeccionado o seu corpo em 
plástico rígido com medidas aproximadas de 2,5 cm x 2,5 
cm, deposito simples medindo aproximadamente 2.5 x 
1.0 cm, com cores sortidas. 

R$ R$ 

5 1.01.01.1541-0 CX 50 

Lâmina para estilete larga, medindo aproximadamente 
106 mm de comprimento x 18 mm de largura, 
acondicionado em estojo plástico resistente, medindo 
100 mm de comprimento x 20 mm de largura com 10 
unidades. Marca.  

R$ R$ 

6 1.01.01.1998-0 CX 198 

Corretivo em fita com aprox. 4,2mmx12m, possibilita 
escrever imediatamente após o uso, pois não requer 
tempo de secagem, cobre diversos tipos de tintas, pode 
ser utilizado em qualquer tipo de papel, inclusive papel 
de fax, não deixa marcas, nem sombras em fotocópias, 
formato roller, ergonômico, com validade mínima de 1 
ano a partir a data de entrega.  Cx contendo 06 unid. 
Apresentar amostra 

R$ R$ 

7 1.01.01.2004-0 CX 548 

Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar 
escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm, 
acondicionada em caixa de papelão contendo 40 
unidades. O produto deverá ser atóxico. Composição: 
borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral 
acelerador e essência. Deverá constar na embalagem: 
produto não recomendável para menores de 03 anos, 
marca, código de barras, selo do INMETRO, dimensões, 
composição, validade e dados de identificação do 
fabricante. 

R$ R$ 

8 1.01.01.2014-7 UN 175 

Tesoura Multi uso, medindo aproximadamente 22 cm 
lamina de corte produzido em aço inoxidável, cabo em 
polipropileno anatômico para uso geral. A tesoura deverá 
possuir corte limpo e eficiente devendo vir afiada de 
fabrica.  As laminas devem ser fixadas por meio de 
parafuso metálico ou outro sistema de fixação que 
assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e 
prejuízo de sua função. Procedência e Marca. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

9 1.01.01.2151-8 UN 43 

Caixa para correspondência, material todo em acrílico 
na cor transparente ou fume, contendo 03 divisórias, 
toda articuláveis. Medidas aproximadas: 18,7 x 26,5 x 
51 cm O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem o nome do 
produto e a marca do fabricante, código de barra do 
produto. Marca modelo e procedência.  

R$ R$ 

10 1.01.01.2669-2 UN 60 

Perfurador metálico com capacidade para perfurar 40 
folhas de 75 gr., composto por lixeira com abertura 
inteligente, de modo que não seja necessário retirar a 
bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio 
anatômico emborrachado e escala removível. O produto 
deverá ser acondicionado individualmente em saco 
plástico e reembalado em caixa unitária com dados de 
identificação do fabricante ou distribuidor, marca dados 

R$ R$ 
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do produto, código de barras. Marca modelo e 
procedência e validade. Apresentar amostra. 

11 1.01.01.2793-1 CX 63 

Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em 
frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e 
pincel aplicador embutido embalados em caixa de 
papelão contendo 12 unidades, lavável e não tóxico. 
Composição: resina acrílica, pigmentos, conservantes, 
deionizada, constar na embalagem: marca código de 
barras, validade. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto 

R$ R$ 

12 1.01.01.2976-4 UN 98 

Organizador de mesa, material todo em acrílico na cor 
transparente ou fume, contendo 03 divisórias, Sendo; 
lápis ou caneta, porta recados e porta clips. Medida: 9 x 
8 x 24 cm. O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem a marca do 
fabricante, nome do produto, código de barra. Marca 
modelo e procedência. 

R$ R$ 

13 1.01.01.3240-4 PC 103 

PERFURADOR DE PAPEL, com capacidade para até 25 
folhas, nas seguintes dimensões aproximadas: 115 mm 
de largura x 115 mm de comprimento x 115 mm de 
altura, abertura de 10 mm, distância entre os furos de 80 
mm, distância da margem 8 mm, peso 0,9 kg, base e cabo 
de ferro fundido, apoio removível de plástico reciclável, 
para o armazenamento de resíduos, com ranhuras 
evitando o deslizamento, pinos de aço trefilado, 
temperado, zincado, acondicionado individualmente em 
caixa de papelão reforçada, contendo 1 unidade. Constar 
na embalagem: código de barras, dados técnicos, modelo, 
marca e dados de identificação do fabricante – 
Apresentar amostra 

R$ R$ 

14 1.01.05.0057-8 PT 109 
Elástico látex, pacote com 1000g. Para todo tipo de 
amarração, tanto no escritório quanto na indústria. 
Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. 

R$ R$ 

15 1.24.03.0393-6 PT 5 ARGILA para modelagem. Pacote com 1kg. R$ R$ 

     *Valor total estimado do Lote 01 R$ xxxxx 
 
 
   Lote 02                 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  Valor Uni.  

16 1.01.01.1542-9 UN 175 

Molha dedo perfumado, acondicionado em estojo 
contendo 12 gramas. Indicado para o manuseio de 
papéis e cédulas de dinheiro por aumentar o grip entre o 
dedo e o papel, dificultando assim a propagação de 
fungos e bactérias, comum nas esponjeiras com água. O 
produto deverá ser isento de glicerina, não tóxico e 
econômico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante 
alimentício e essência aromática. Constar na 
embalagem: marca, peso líquido, n° do lote, dados 
técnicos, composição. APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ R$ 

17 1.01.01.2294-8 UN 86 
Almofada para carimbo vermelha, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 

R$ R$ 
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Acondicionado em embalagem de papelão constando 
dados de identificação do fabricante, selo do INMETRO, 
telefone, código de barras, data de validade, composição. 
Apresentar amostra. 

18 1.01.01.2582-3 PC 137 

Almofada para carimbo preta, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
Dados de identificação do fabricante, selo do 
INMETRO, telefone, código de barras, data de validade, 
composição. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

19 1.01.01.2692-7 UN 162 

Almofada para carimbo azul, n.º 03, deverá constar 
dados de identificação do fabricante. Composição 
química: veículo aquoso, aditivos e corantes. 
Acondicionado em embalagem de papelão constando 
dados de identificação do fabricante, selo do INMETRO, 
telefone, código de barras, data de validade, composição. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

20 1.01.01.3018-5 UN 144 

Tinta para carimbo, na cor preta, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ R$ 

21 1.01.01.3019-3 UN 132 

Tinta para carimbo, na cor preta, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ R$ 

22 1.01.01.3055-0 FR 77 

Tinta para carimbo, na cor vermelho, sem óleo, 
acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 
40 ml, própria para almofada de carimbo, 
proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 
Composição química: água, corante orgânico, glicol e 
conservantes. Deverá constar no frasco do produto 
dados de identificação do fabricante, código de barras, 
composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante e simbologia de material reciclável em alto 
relevo na base.  

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 02 R$ xxxxx 
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    Lote 03 

Item Código Unidade Qtde. Descrição Valor uni. Valor Total 

23 1.01.01.0163-0 TB 140 

Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno 
leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000 gr. Ideal para colar cartolina, 
papelão, papel, couro e tecido, sendo também lavável, 
não tóxica e segura para crianças. Composição: solvente 
a base de agua. Deverá constar   na   embalagem   do   
produto: INMETRO OCP 003, código de barras, telefone 
do SAC, nome do químico responsável e seu respectivo 
CRQ, produto não indicado para menores de 03 anos, data 
de fabricação e dados de identificação do fabricante. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

24 1.01.01.0273-4 UN 211 

Cola em bastão - com 10 gr. Composição: a base de 
agua, polímero de vinil, estearato de sódio e glicerina. 
Tubo plástico com tampa para evitar o ressecamento. 
Constar no tubo informações de identificação do 
fabricante e sua composição. Procedência e Marca. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

25 1.01.01.0315-3 CX 213 

Cola branca lavável, composta por resina de PVA, 
atóxica, frasco de no mínimo 40 gramas com bico 
aplicador econômico. A cola deverá possuir validade 
superior a 12 meses e teor de sólidos igual ou superior a 
20%. Produto com certificação do INMETRO. 

R$ R$ 

26 1.01.01.1410-4 UN 384 

Cola em bastão - com 40 gr. Composição: a base de 
agua, polímero de vinil, estearato de sódio e glicerina. 
Tubo plástico com tampa para evitar o ressecamento. 
Constar no tubo informações de identificação do 
fabricante e sua composição. Procedência e Marca. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

27 1.01.01.1554-2 CX 53 
COLA base de acetado e polivinila acondicionado em 
frasco de 90gr 

R$ R$ 

28 1.01.01.2293-0 UN 1091 

Cola branca lavável, composta por resina de PVA, 
atóxica, frasco de no mínimo 90 gramas com bico 
aplicador econômico. A cola deverá possuir validade 
superior a 12 meses e teor de sólidos igual ou superior a 
20%. Produto com certificação do INMETRO. 

R$ R$ 

29 1.24.03.0493-2 UN 50 
COLA PARA TECIDO. Acondicionado em frasco com 
250ml 

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 03 R$ xxxxx 
 
    Lote 04 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

30 1.01.01.0065-0 CX 205 

Caneta esferográfica, cor Azul -.  Com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 

R$ R$ 
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solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

31 1.01.01.0212-2 CX 160 

Caneta esferográfica, cor Preta -.  com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

R$ R$ 

32 1.01.01.0397-8 CX 148 

Lápis grafite nº 02. Produto resistente à quebra, com 
escrita macia/dados técnicos/ especificações/ 
características: comprimento175mm entre faces 7,2mm 
diâmetro da mina  3,3mm, produzida com matéria prima 
de alta qualidade, processo de fabricação, madeira 
plantada de alta qualidade, mina centralizada, graduação 
nº 2 HB, pré-apontado, formato triangular ou sextavado, 
sem borracha no topo, produto atóxico, melhor 
resistência a quebra, melhor desempenho, 
ecologicamente correto, fácil de apontar, mina de grafite 
extra macio, pronto para uso. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem cartonada contendo 72 
unidades. Papel reciclável. Produto produzido de 
madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, 
constar na embalagem: dados de identificação do 
fabricante, composição e ter na embalagem a EN71, 
selo FSC e certificação pelo Inmetro. Marca modelo e 
procedência. Apresentar amostra (72 unidades) 

R$ R$ 

33 1.01.01.1263-2 CX 76 

Pincel atômico PRETO, corpo em resina termoplástica 
com a ponta indeformável, chanfrada e em feltro com 
espessura de escrita em 2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso 
em papel, cartolina, papelão. Tinta permanente, caixa 
contendo 12 unidades. Sua composição a base de 
corantes, álcool, resinas, solventes, aditivos e água. 
Produto recarregável, corpo em material plástico com a 
tampa na cor da tinta. Marca e procedência. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

34 1.01.01.1394-9 CX 168 

Caneta esferográfica, cor Vermelha - com carga 
removível, escrita média, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto 
relevo, com respiro na tampa e no corpo, haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado 
em caixa de papelão, contendo 50 unidades. 
Composição: resina termoplástica, tinta a base de 
corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera 
de tungstênio. O refil deverá ser em tubo de 

R$ R$ 
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polipropileno atóxico. Deverá constar na embalagem do 
produto: selo do Inmetro, prazo de validade, código de 
barras e dados de identificação do fabricante.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

35 1.01.01.1453-8 CX 86 

Pincel atômico AZUL, corpo em resina termoplástica 
com a ponta indeformável, chanfrada e em feltro com 
espessura de escrita em 2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso 
em papel, cartolina, papelão. Tinta permanente, caixa 
contendo 12 unidades. Sua composição a base de 
corantes, álcool, resinas, solventes, aditivos e água. 
Produto recarregável, corpo em material plástico com a 
tampa na cor da tinta. Marca e procedência. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

36 1.01.01.1455-4 CX 75 

Pincel atômico VERMELHO, corpo em resina 
termoplástica com a ponta indeformável, chanfrada e em 
feltro com espessura de escrita em 
2.0mm/4.5mm/8.0mm. Para uso em papel, cartolina, 
papelão. Tinta permanente, caixa contendo 12 unidades. 
Sua composição a base de corantes, álcool, resinas, 
solventes, aditivos e água. Produto recarregável, corpo 
em material plástico com a tampa na cor da tinta. Marca 
e procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

37 1.01.01.2198-4 CX 180 

Pincel para quadro branco AZUL, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

38 1.01.01.2733-8 UN 54 

Lapiseira técnica 05 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ R$ 

39 1.01.01.2734-6 CX 54 

Grafite para lapiseira técnica, 0,5 mm, com tampa tipo 
flip – top” contendo 12 micra. Marca modelo e 
procedência. 

R$ R$ 

40 1.01.01.2801-6 CX 26 

Caneta esferográfica, cor Preta - com carga removível, 
escrita média, corpo transparente cristal sextavado, com 
marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na 
tampa e no corpo, haste para fixação em bolso. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, 
contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá 
constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, 
prazo de validade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.  APRESENTAR 
AMOSTRA. 

R$ R$ 
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41 1.01.01.3002-9 CX 94 

Pincel para quadro branco PRETO, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

42 1.01.01.3003-7 CX 59 

Pincel para quadro branco AZUL, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm 
macia para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

43 1.01.01.3004-5 CX 48 

Pincel para quadro branco VERMELHO, ponta redonda 
em acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm 
macia para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

44 1.01.01.3050-9 CX 185 

Lapiseira técnica 07 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 
Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

R$ R$ 

45 1.01.01.3056-8 CX 34 

Pincel para quadro branco VERDE, ponta redonda em 
acrílico 4.0mm com espessura de escrita de 2.0mm macia 
para não danificar o quadro, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código 
de barras, marca e dados de identificação impresso, 
tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de 
álcool, não tóxica. Composição: resinas termoplásticas, 
tinta á base de solvente e, ponta de acrílico.  Produto em 
caixa de papelão contendo 12 unidades. Constar no 
produto código de barras, validade, origem, marca e 
dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

46 1.01.01.3227-7 UN 94 
Lapiseira técnica 07 mm de ponta, mecanismo preciso 
para o avanço do grafite. - Grip em borracha macia - 

R$ R$ 
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Protetor de grafite retrátil - Corpo com grip e clip 
coloridos. Marca modelo e procedência. 

   *Valor total estimado do Lote 04 R$ xxxxx 

 
    Lote 05 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

47 1.01.01.0062-6 UN 595 

Caderno universitário espiral, com capa cartonado, 
contendo 96 folhas, 1x1, formato 200 mm x 275 mm, 
MODELOS ECOLOGICOS de boa qualidade, produzido 
à partir de composição fibrosa 100% de madeira de 
reflorestamento com pautas azuis, margem, miolo de 56 
gr. capa em cartão mínimo 830 g/m2, espiral. Fabricante, 
procedência, marca e capa e contracapa personalizadas. 
Apresentar amostra do produto 

R$ R$ 

48 1.01.01.0066-9 UN 425 

Caderno universitário brochura costurado com 48 folhas 
- formato: 200x275mm capa e contra capa com 
aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 
1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 
NAS CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho 
em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura 
central, folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas 
e margens, capa interna com dados pessoais e 
semestrais, contra capa com dados do fabricante, 
formato, numero de folhas e gramaturas, material de 
acordo com normas da ABNT.  Marca e procedência. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

49 1.01.01.0176-2 UN 20 

Caderno brochura costurado 1/4 com 48 folhas - 
formato: 140x200mm capa e contra capa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 NAS 
CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, 
folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do fabricante, formato, numero 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas 
da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

50 1.01.01.0181-9 UN 425 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

51 1.01.01.0295-5 UN 3000 
DIARIO DE CLASSE bimestral com capa e contracapa 
em papel cartolina 180 gramas. Medindo 295x310 mm, 

R$ R$ 
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com 08 fls modelo 77 da Imprensa Oficial do Estado  de 
São Paulo 

52 1.01.01.1211-0 PT 5 

Ficha pautada medindo 4 x 6. Dimensões de 152 x 102 
mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ R$ 

53 1.01.01.1393-0 UN 473 

Caderno brochurão costurado com 96 folhas -  formato: 
200x275mm capa e contracapa com aplicação BOPP 
brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2 
), revestido em papel couchê 115gm2  COLORIDOS – 
impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, 
miolo costurado com costura central, folhas internas em 
papel de 56 gm2 com pautas e margens, capa interna 
com dados pessoais e semestrais contra capa com dados 
do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, 
material de acordo com normas da ABNT. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

54 1.01.01.1489-9 PT 5 
PAPEL ALMAÇO A4, gramatura mínima 56Gr s/ pauta 
e margem. Pacote com 400 folhas 

R$ R$ 

55 1.01.01.1506-2 UN 454 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

56 1.01.01.1534-8 UN 320 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de 
papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, 
revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², 
contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e 
sem margem, nas medidas de 206 mm de largura x 300 
mm de comprimento. Constar na contra capa as seguintes 
informações: código de barras, medidas, quantidade de 
folhas e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá vir acompanhado de etiqueta com os campos para 
inclusão de: nome, número, ano, empresa, endereço, 
cidade, estado, inscrição estadual, inscrição municipal e 
CNPJ. Marca modelo e fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

57 1.01.01.1552-6 PT 5 

Ficha pautada medindo 6x 9. Dimensões de 152,4 x 228,6 
mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ R$ 

58 1.01.01.2175-5 BL 267 

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 76 
mm, comprimento 102 mm, tipo removível, 
características adicionais auto - adesivo. Tipo "post-it" 

R$ R$ 

59 1.01.01.2619-6 PT 18 
Ficha para registro de empregado bloco com 100 
unidades 

R$ R$ 

60 1.01.01.2960-8 UN 5 

Ficha pautada medindo 5 x 8. Dimensões de 127,0 x 
203,2 mm, 180 gr./m2, cor branca, pacote contendo 100 
unidades. 

R$ R$ 
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61 1.01.01.3031-2 PT 433 

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 38 
mm, comprimento 50 mm, tipo removível, características 
adicionais auto - adesivo. Tipo "post-it". Pacote com 4 
blocos. Marca e procedência.  

R$ R$ 

62 1.01.01.3053-3 UN 176 

Livro protocolo e correspondência contendo 100 fls. capa 
em of-set brilhante de 180 g/m², miolo em of-set de 75 gr. 
Medindo 140 x 200 mm. Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

63 1.01.01.3074-6 UN 462 

Agenda Padrão diária, capa dura revestida em percalux, 
cores variadas. Formato aproximado: 14,5x21cm. Papel 
offset 63g/m², miolo impresso em duas  cores contendo 
aproximadamente 352 páginas. Marcador de páginas: 
fitilho. Gravação: hot stamping ou baixo relevo. Marca 
Apresentar Amostra 

R$ R$ 

64 1.01.01.3167-0 UN 590 

Caderno brochura costurado 1/4 com 96 folhas - 
formato: 140x200mm capa e contra capa com aplicação 
BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm 
(780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 NAS 
CORES SORTIDAS – impresso em off set espelho em 
papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, 
folhas internas em papel de 56 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, 
contra capa com dados do fabricante, formato, numero 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas 
da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 05 R$ xxxxx 
 
    Lote 06 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 
Uni. 

Valor Total 

65 1.01.02.0003-5 CX 6762 

Papel sulfite a4, branco, 210 x 297 mm., 75gr/m², 
pacote com 500 folhas. Papel sulfite de papelaria; 
gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; 
opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-
1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino 
cor branco; embalagem revestida em bopp; com 
certificação ambiental fsc ou cerflor, fabricado com 
massa homogênea, resultando uma superfície 
homogênea , com fibras longitudinais, espessura firma, 
elevado teor de alvura e baixo índice de deformação 
devido ao calor, a embalagem deverá conter, de forma 
clara, precisa, correta, ostensiva em língua portuguesa 
as seguintes informações: características, quantidade, 
marca, nome do fabricante e origem. Apresentar 
amostra. 

R$ R$ 

66 1.01.02.0031-0 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Amarelo 
(100 unidades) O produto deverá conter certificação 
FSC, CERFLOR ou equivalente. 

R$ R$ 

67 1.01.02.0032-9 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Verde 
(100 unidades) O produto deverá conter certificação 
FSC, CERFLOR ou equivalente. 

R$ R$ 
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68 1.01.02.0065-5 PT 10 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Azul O 
produto deverá conter certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente. 

R$ R$ 

69 1.01.02.0103-1 PT 5 

PAPEL SULFITE A4 75g 210x297 produzido a partir 
de florestas100% plantadas e renováveis, Cor Rosa O 
produto deverá conter certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente. 

R$ R$ 

   *Valor total estimado do Lote 06 R$ xxxxx 
 
 
Lote 07 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

70 1.01.01.0060-0 PT 10 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

71 1.01.01.0076-6 PT 10 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

72 1.01.01.0126-6 BL 10 
PAPEL para desenho A4 180g 210x297mm nº 60  (50 
folhas)             

R$ R$ 

73 1.01.01.1051-6 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Amarelo. 

R$ R$ 

74 1.01.01.1053-2 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Azul. 

R$ R$ 

75 1.01.01.1248-9 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Azul 

R$ R$ 

76 1.01.01.1403-1 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas 
Verde. 

R$ R$ 

77 1.01.01.1406-6 PT 5 
CARTOLINA 150g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Rosa. 

R$ R$ 

78 1.01.01.1437-6 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Amarelo 

R$ R$ 

79 1.01.01.1664-6 FL 10 PAPEL COLOR SET DIVERSAS CORES R$ R$ 

80 1.01.01.1871-1 PT 5 
PAPEL ALMAÇO A4, minimo 56Gr c/pauta e margem 
.Pacote com 400 folhas 

R$ R$ 

81 1.01.01.1874-6 BL 5 
PAPEL CRIATIVO para atividade de recortes, formato 
aproximado 325x235mm, com 32 folhas de 120gr. 

R$ R$ 

82 1.01.01.2265-4 UN 15 CARTOLINA CORES DIVERSAS R$ R$ 

83 1.01.01.3054-1 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Amarelo 

R$ R$ 

84 1.01.01.3078-9 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Amarelo 

R$ R$ 

85 1.01.01.3079-7 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Azul 

R$ R$ 

86 1.01.01.3080-0 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Verde. 

R$ R$ 

87 1.01.01.3081-9 PT 5 
CARTOLINA 180g 50x66cm pacote com 100 folhas - 
Rosa. 

R$ R$ 

88 1.01.01.3082-7 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Branco 

R$ R$ 

89 1.01.01.3083-5 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Verde 

R$ R$ 
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90 1.01.01.3084-3 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Vermelho 

R$ R$ 

91 1.01.01.3085-1 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Rosa 

R$ R$ 

92 1.01.01.3086-0 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Lilás ( roxo) 

R$ R$ 

93 1.01.01.3087-8 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Preto 

R$ R$ 

94 1.01.01.3088-6 PT 5 
PAPEL CAMURÇA face levemente aveludada 40 x 60 
cm . Pacote com 25 folhas. Cor: Laranja 

R$ R$ 

95 1.01.01.3090-8 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Amarelo 

R$ R$ 

96 1.01.01.3091-6 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Azul 

R$ R$ 

97 1.01.01.3092-4 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Branco 

R$ R$ 

98 1.01.01.3093-2 PT 5 
PAPEL SEDA Papel de Seda 48x60cm . Pacote com 
100 folhas . Cor Rosa 

R$ R$ 

99 1.01.01.3094-0 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Verde 

R$ R$ 

100 1.01.01.3095-9 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Vermelho 

R$ R$ 

101 1.01.01.3096-7 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Laranja 

R$ R$ 

102 1.01.01.3097-5 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Lilas (roxo) 

R$ R$ 

103 1.01.01.3098-3 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Preto 

R$ R$ 

104 1.01.01.3099-1 PT 5 
PAPEL SEDA 48x60cm . Pacote com 100 folhas . Cor 
Marrom 

R$ R$ 

105 1.01.01.3100-9 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Azul 

R$ R$ 

106 1.01.01.3101-7 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Rosa 

R$ R$ 

107 1.01.01.3102-5 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Branco 

R$ R$ 

108 1.01.01.3103-3 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

109 1.01.01.3104-1 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

110 1.01.01.3105-0 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Lilás (roxo) 

R$ R$ 

111 1.01.01.3106-8 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Laranja 

R$ R$ 

112 1.01.01.3107-6 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Preto 

R$ R$ 

113 1.01.01.3108-4 PT 5 
PAPEL CARTÃO 48 x 66 cm com 210 gr. Pacote com 
20 folhas. Cor Marrom 

R$ R$ 

114 1.01.01.3109-2 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Amarelo 

R$ R$ 

115 1.01.01.3110-6 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Azul 

R$ R$ 

116 1.01.01.3111-4 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Rosa 

R$ R$ 
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117 1.01.01.3112-2 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Branco 

R$ R$ 

118 1.01.01.3113-0 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

119 1.01.01.3114-9 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

120 1.01.01.3115-7 PT 5 
PAPEL ESPELHO48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Laranja 

R$ R$ 

121 1.01.01.3117-3 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Preto 

R$ R$ 

122 1.01.01.3118-1 PT 5 
PAPEL ESPELHO 48x60 cm (dobradura) 60g . Pacote 
com 100 folhas. Cor Marron 

R$ R$ 

123 1.01.01.3119-0 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Ouro 

R$ R$ 

124 1.01.01.3120-3 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Prata 

R$ R$ 

125 1.01.01.3121-1 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Verde 

R$ R$ 

126 1.01.01.3122-0 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA 140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Vermelho 

R$ R$ 

127 1.01.01.3123-8 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA 140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Azul  

R$ R$ 

128 1.01.01.3124-6 PT 5 
CARTOLINA LAMINADA140g 48x60cm . Pacote 
com 20 folhas. Cor Rosa (pink) 

R$ R$ 

129 1.01.01.3125-4 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor amarelo 

R$ R$ 

130 1.01.01.3126-2 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Azul 

R$ R$ 

131 1.01.01.3127-0 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Rosa 

R$ R$ 

132 1.01.01.3128-9 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Branco 

R$ R$ 

133 1.01.01.3129-7 PT 1 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Verde 

R$ R$ 

134 1.01.01.3130-0 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Vermelho 

R$ R$ 

135 1.01.01.3131-9 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Lilás (roxo) 

R$ R$ 

136 1.01.01.3132-7 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Laranja 

R$ R$ 

137 1.01.01.3134-3 PT 5 
PAPEL MICRO-ONDULADO Liso 48 x 80cm. Pacote 
com 10 folhas .Cor Marron 

R$ R$ 

138 1.01.01.3135-1 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Amarelo 

R$ R$ 

139 1.01.01.3136-0 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Azul 

R$ R$ 

140 1.01.01.3137-8 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Rosa 

R$ R$ 

141 1.01.01.3139-4 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Laranja 

R$ R$ 

142 1.01.01.3140-8 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Preto 

R$ R$ 

143 1.01.01.3141-6 PT 5 
PAPEL COLOR SET 110gr 48x66cm. Pacote com 20 
folhas. Cor Marron 

R$ R$ 
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144 1.01.01.3142-4 PT 5 
PAPEL SEMI KRAFT 80gr. 66x96cm. Pacote com 250 
folhas 

R$ R$ 

145 1.01.01.3149-1 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Amarelo 

R$ R$ 

146 1.01.01.3150-5 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Azul 

R$ R$ 

147 1.01.01.3151-3 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Rosa 

R$ R$ 

148 1.01.01.3152-1 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Branco 

R$ R$ 

149 1.01.01.3153-0 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Verde 

R$ R$ 

150 1.01.01.3154-8 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Vermelho  

R$ R$ 

151 1.01.01.3155-6 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Lilás (roxo) 

R$ R$ 

152 1.01.01.3156-4 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Laranja 

R$ R$ 

153 1.01.01.3157-2 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Preto 

R$ R$ 

154 1.01.01.3158-0 PT 5 
PAPEL CREPOM 48 cm x 2,0 metros . Pacote com 20 
unidades. Cor Marrom 

R$ R$ 

155 1.01.01.3160-2 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor ouro 

R$ R$ 

156 1.01.01.3161-0 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Prata 

R$ R$ 

157 1.01.01.3162-9 PT 5 
PAPEL LAMINADO49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Verde 

R$ R$ 

158 1.01.01.3163-7 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Azul 

R$ R$ 

159 1.01.01.3164-5 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Vermelho 

R$ R$ 

160 1.01.01.3165-3 PT 5 
PAPEL LAMINADO 49x59cm. Pacote com 40 folhas. 
Cor Rosa (pink) 

R$ R$ 

161 1.01.01.3166-1 PT 5 
PAPEL PEDRA 50x60cm , gramatura minimo 63g/m2 . 
Pacote com 20 folhas 

R$ R$ 

162 1.01.02.0053-1 BB 63 
Papel pardo (kraft); papel kraft para risco 60g; Bobina 
de 1,20 x 250 metros; gramatura: 60g; Largura da 
bobina 1,20 metros; 250 metros por Bobina. 

R$ R$ 

*Valor total estimado do Lote 07 R$ xxxxx 
 
 

 

 
LOTE 08  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

163 1.01.01.0253-0 CX 5 
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT BRANCO Com as 
medidas de 229x324mme 75gr (250 unidades) 

R$ R$ 

164 1.01.01.0265-3 CX 5 
ENVELOPE TIPO SACO KRAFT BRANCO Com as 
medidas de 370x470mm e 75gr.(250 unidades) 

R$ R$ 

165 1.01.01.1230-6 CX 677 
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS - P/ 
PASTA (1.000 unidades)  

R$ R$ 
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166 1.01.01.1748-0 CX 16 
Envelope para armazenamento de CDs, DVDs em geral 
com janela e com abas em plástico transparente pct com 
250 unidades. 

R$ R$ 

167 1.01.01.1881-9 CX 105 
Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel 
Offset de primeira qualidade 

R$ R$ 

168 1.01.01.2325-1 CX 52 
Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel Kraft 
de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², (250 
unidades) 

R$ R$ 

169 1.01.01.2954-3 CX 41 
ENVELOPE BRANCO OFICIO 114X229 75G (1.000 
unidades)  

R$ R$ 

170 1.01.01.3244-7 CX 4 Envelope "saco" 185mmx248mm (250 unidades) R$ R$ 

171 1.01.01.3247-1 CX 4 Envelope "saco" de 260mmx360mm (250 unidades) R$ R$ 

172 1.01.01.3251-0 CX 64 
Envelope plástico ofício para pasta catálogo, formato 
240x320mm, super grosso 0,15, com 4 furos (600 
unidades) 

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 08 R$ xxxxx 
  
 
 
 Lote 09 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

173 1.01.01.0111-8 UN 137 

Grampeador de mesa grande metálico com lâmina de 
segurança, dispositivo de trava e duas posições para 
fixação, espaçamento de 150 mm para as folhas grampo 
24/6 e 26/6, capacidade mínima para grampear ate 20 
folhas. Dimensão da base de aproximadamente 20,1 x 
5x 9,5cm. O produto deverá ser acondicionado 
individualmente em saco plástico e reembalado 
individualmente em caixa com dados de identificação 
do fabricante ou distribuidor, marca dados do produto, 
código de barras e procedência. Espaço de 150 mm para 
as folhas. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

174 1.01.01.0112-6 UN 165 
EXTRATOR DE GRAMPO, medida mínima 
Comprimento mínimo 14,5cm largura 16mm metal 
galvanizado 

R$ R$ 

175 1.01.01.1509-7 UN 15 
Percevejo latonado, embalado em caixa de papelão com 
abertura de fácil acesso, contendo 100 unidades. Marca 
e procedência. 

R$ R$ 

176 1.01.01.1536-4 CX 75 

Colchete latonado nº 03, duas pontas  medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ R$ 

177 1.01.01.1537-2 CX 72 

Colchete latonado nº 07, duas pontas  medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 

R$ R$ 
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transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

178 1.01.01.1538-0 CX 6 

Colchete latonado nº 10, duas pontas  medindo 
aproximadamente 45 mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 12mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante 

R$ R$ 

179 1.01.01.1539-9 CX 69 

Colchete latonado nº 15, duas pontas medindo 
aproximadamente 11 cm  de  comprimento  x  5  mm  
de largura,  cabeça   de 14mm. O produto  deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ R$ 

180 1.01.01.1560-7 CX 129 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 
confeccionado em metal, caixa contendo 50 unid. 
Deverá constar na embalagem a quantidade do produto 
e a marca do fabricante. Marca e procedência. 
Apresentar amostra.  

R$ R$ 

181 1.01.01.1617-4 CX 426 

Grampo para grampeador 26/06mm, cx com 5.000 
unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura 
nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame 
de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

182 1.01.01.1999-8 CX 5 

Colchete latonado nº 05, duas pontas  medindo 
aproximadamente 25 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 9mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

R$ R$ 

183 1.01.01.2050-3 PT 30 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 
confeccionado em plástico polipropileno, pct contendo 
50 unid. Deverá constar na embalagem a quantidade do 
produto e a marca do fabricante. Marca e procedência. 
Apresentar amostra.  

R$ R$ 

184 1.01.01.2415-0 CX 32 

Colchete latonado nº 12, duas pontas medindo 
aproximadamente 66 mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 14mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ R$ 
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185 1.01.01.2682-0 CX 59 

Colchete latonado nº 08, duas pontas medindo 
aproximadamente 33 mm de comprimento x 4 mm de 
largura, cabeça de 12mm. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem com aproximadamente 
72 unidades e reembalado em embalagem plástica 
transparente contendo 10 caixas. Constar na 
embalagem: marca código de barras, validade, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 

R$ R$ 

186 1.01.01.2795-8 CX 48 

Grampo para grampeador 23/13mm, cx com 5.000 
unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura 
nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame 
de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

187 1.01.01.2806-7 CX 243 

Clips nº 2/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ R$ 

188 1.01.01.2807-5 CX 206 

Clips nº 8/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ R$ 

189 1.01.01.2826-1 CX 20 

Clips nº 01 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ R$ 

190 1.01.01.2827-0 CX 32 

Clips nº 03 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ R$ 

191 1.01.01.2828-8 CX 125 

Clips nº 6/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 
prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

R$ R$ 

192 1.01.01.2839-3 CX 44 

Clips nº 4/0 em arame galvanizado, acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de 
aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, 

R$ R$ 
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prazo de validade, marca quantidade, dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra 

193 1.01.01.2892-0 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- VERMELHO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

194 1.01.01.2893-8 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- PRETO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

195 1.01.01.2894-6 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- AZUL 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

196 1.01.01.2895-4 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- BRANCO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

197 1.01.01.2896-2 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- VERDE 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

198 1.01.01.2897-0 CX 2 
ALFINETE MARCADOR MAPA- AMARELO 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

199 1.01.01.2904-7 CX 2 
ALFINETE COLORIDO- CAIXA COM 50 
UNIDADES 
Alfinete para Mapa Marcador 6mm Tipo Bola redondo 

R$ R$ 

200 1.01.01.3000-2 CX 57 PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UNIDADES R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 09 R$ xxxxx 
 
  
LOTE 10  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

201 1.01.01.0107-0 UN 318 

Pasta de papelão com aba e elástico Medindo 22,5 cm x 
34  cm,  cartão  270 G/m² laminado com polietileno 10 
g/m², Elástico  transpassado  em  ilhoses Metálicos  e  
abas  internas  com  no Mínimo  4,5  cm  de  largura e 
abas internas. Cor: azul, vermelha e laranja. Sendo 600 
unidades de cada cor Deverá ser impressa na pasta com 
dados de Identificação do fabricante.  Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

202 1.01.01.0125-8 UN 60 

Pasta em polipropileno com aba e elástico Medindo 
22,5 cm  x  34  cm,   Elástico  transpassado  em  ilhoses 
e  abas  internas  com  no Mínimo  5,5  cm  de  largura e 
abas internas. Cor: transparente. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

203 1.01.01.0134-7 UN 54 

Pasta catálogo, lombo aberto com 50 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

204 1.01.01.0144-4 PT 649 

Pasta em L  PP - A4, pasta em polipropileno incolor, 
espessura mínima de 0,15, medindo - 210x297mm, na 
cor cristal, pacote com 10 unidades. Marca e 
procedência. Apresentar amostra 

R$ R$ 

205 1.01.01.0282-3 CX 63 Pasta suspensa marmorizada completa (50 unidades) R$ R$ 
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Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 
aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 
0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um 
visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes 
plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de 
comprimento, sendo que os mesmos deverão ser 
embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, 
descrição do produto e dados de identificação do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca telefone do SAC, 
código do produto e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra. 

206 1.01.01.0371-4 UN 150 PLASTICO FINO  PARA PASTA CATALOGO  R$ R$ 

207 1.01.01.0404-4 UN 105 

Pasta sanfonada com divisórias de A Z, tamanho Ofício, 
em plástico transparente e aba de fechamento com 
elástico. Formato 275mm  x 70mm x 385mm, cor 
transparente. Marca e procedência. Apresentar amostra 

R$ R$ 

208 1.01.01.1256-0 PC 350 

Pasta catálogo, lombo aberto com 50 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 
constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra.  

R$ R$ 

209 1.01.01.1257-8 PC 315 

Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 
aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 
0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um 
visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes 
plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de 
comprimento, sendo que os mesmos deverão ser 
embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, 
descrição do produto e dados de identificação do 
fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca telefone do SAC, 
código do produto e dados de identificação do 
fabricante. Apresentar amostra.  

R$ R$ 

210 1.01.01.1259-4 PC 230 

Pasta catálogo, lombo aberto com 100 envelopes 
plásticos de 10 micras, confeccionado em papelão e 
revestido em plástico estilo PVC na cor preta de 0.15 
mm de espessura, resistente. Medindo 243 x 333 mm (l 
x C) fixado por 04 prendedores de rosca de grande 
durabilidade metalizados e visor de polipropileno 
transparente com campo para inclusão de etiquetas, 

R$ R$ 
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constar no produto identificação do fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra.  

211 1.01.01.1508-9 UN 615 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo estreito, 
34,5x28,5x5,3cm, cartão maciço de alta qualidade, 
etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e 
externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados 
com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta 
precisão auto montável e barra de contenção de papéis 
em inox resistente Constar  no  produto  ou  etiqueta  a 
marca, código  de  barras  e  fabricante. Marca  e 

procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

212 1.01.01.1670-0 PC 10 

PASTA POLIONDA 55 MM AMARELA 
com aba e elástico, confeccionado em plástico corrugado 
Medindo 22,5 cm  x  34  cm,   Elástico  transpassado  em  
ilhoses e  abas  internas,  com espessura no Mínimo de 
5,5  cm  de  largura e abas internas. Cor Amarelo. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

213 1.01.01.2720-6 PT 115 
VISOR P PASTA SUSPENSA PLASTICO COM 
ETIQUETA BRANCA (50 unidades)   

R$ R$ 

214 1.01.03.0026-9 UN 10 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 20mm de espessura. Cores 
diversas 

R$ R$ 

215 1.01.03.0060-9 UN 1053 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo largo, 
34,5x28,5x7,3cm, cartão maciço de alta qualidade, 
etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e 
externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados 
com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta 
precisão auto montável e barra de contenção de papéis 
em inox resistente Constar no produto ou etiqueta a 
marca,  código de barras e fabricante. Marca e 
procedência. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

216 1.01.03.0081-1 UN 133 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 35mm de espessura. Cores 
diversas 

R$ R$ 

217 1.01.03.0082-0 UN 10 
PASTA com abas elastico, confeccionado plástico 
corrugado 300gr/m2, com 55mm de espessura. Cores 
diversas. 

R$ R$ 

218 1.01.03.0083-8 UN 10 
PASTA com grampo trilho plástico. confeccionado em 
polietileno . Cor Verde  

R$ R$ 

219 1.01.03.0092-7 UN 10 
PASTA com grampo trilho plástico. confeccionado em 
polietileno . Cor Azul 

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 10 R$ xxxxx 
  
 
 
 
 LOTE 11 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição 
Valor 
Uni. 

Valor Total 

220 1.24.03.0001-5 UN 5 
Verniz acrilico brilhante para artesanato. 
Acondicionado em frasco com 100ml. 

R$ R$ 
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221 1.24.03.0476-2 UN 100 
TELA PARA PINTURA 50x70cm artistica em tecido 
branco. 

R$ R$ 

222 1.24.03.0477-0 UN 100 
TELA PARA PINTURA 20x30cm artistica em tecido 
branco 

R$ R$ 

223 1.24.03.0481-9 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Amarelo 100 ml 

R$ R$ 

224 1.24.03.0482-7 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Branco 100 ml 

R$ R$ 

225 1.24.03.0483-5 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Gelo 100 ml 

R$ R$ 

226 1.24.03.0484-3 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Vermelho 100 ml 

R$ R$ 

227 1.24.03.0485-1 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Azul 100 ml 

R$ R$ 

228 1.24.03.0486-0 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Verde 100 ml 

R$ R$ 

229 1.24.03.0487-8 UN 50 
Tinta fosca á base de Latex pva solúvel em água.Cor 
Rosa 100 ml 

R$ R$ 

230 1.24.03.0488-6 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água.  
Cor Marron 100 ml 

R$ R$ 

231 1.24.03.0489-4 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. 
Cor Preto 100 ml 

R$ R$ 

232 1.24.03.0490-8 UN 50 
TINTA FOSCA á base de Latex pva solúvel em água. . 
Cor Lilas 100 ml 

R$ R$ 

233 1.24.03.0494-0 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA. 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Amarelo 

R$ R$ 

234 1.24.03.0495-9 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA. 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Branco 

R$ R$ 

235 1.24.03.0496-7 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Vermelho 

R$ R$ 

236 1.24.03.0497-5 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Azul 

R$ R$ 

237 1.24.03.0498-3 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Verde 

R$ R$ 

238 1.24.03.0499-1 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Rosa 

R$ R$ 

239 1.24.03.0500-9 UN 50 
TINTA PARA ARTESANTO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Marrom 

R$ R$ 

240 1.24.03.0501-7 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Roxo 

R$ R$ 

241 1.24.03.0502-5 UN 50 
TINTA PARA ARTESANATO ACRILICA FOSCA 
Acondicionada em frasco com 37ml. Cor: Preto 

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 11 R$ xxxxx 
 
 
 
 
LOTE 12  

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

242 1.01.01.0082-0 RL 251 
Fita adesiva crepe, medindo 12 mm de largura x 30 m 
de comprimento, indicada para mascaramento de 
pinturas, identificação de utensílios escolares entre 

R$ R$ 
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outras aplicações. Em seu corpo constar dados de 
identificação do fabricante, validade, marca. 
Composição: papel crepado, tratado com resinas, 
adesivo de borracha e tubete de papel, contendo dados 
de identificação do fabricante e código de barras. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra. 

243 1.01.01.2152-6 RL 190 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 30 m, produzida em 
filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de 
papel.  Deverá constar na embalagem: marca validade, 
código de barras, medida, quantidade e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra. 

R$ R$ 

244 1.01.01.2449-5 RL 120 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 65 m, produzida em 
filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de 
papel.  Deverá constar na embalagem: marca validade, 
código de barras, medida, quantidade e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. 

R$ R$ 

245 1.01.01.2534-3 RL 127 

Fita adesiva dupla face em polipropileno, de fácil 
aderência, medindo 12 mm x 30 m, sendo a parte 
externa de cor natural e interna transparente contendo 
etiqueta fixada informando a metragem do produto, 
enrolada em círculo de papelão resistente com marca, 
metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para 
fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento 
de envelopes, etc. Constar na embalagem: marca código 
de barras, medida, quantidade e dados de identificação 
do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra.  

R$ R$ 

246 1.01.01.2571-8 RL 870 

Fita adesiva cristal, medindo 48 mm x 50 m, produzida 
em filme de 25 micras, contendo etiqueta externa 
informando a metragem no início do rolo,  enrolada em 
círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, fechamento de envelopes, etc. Composição: 
filme de polipropileno biorentado, resinas de borracha 
sintética hot melt, tubete de papel.  Deverá constar na 
embalagem: marca validade, código de barras, medida, 
quantidade e dados de identificação do fabricante. 
Fabricante, procedência e Marca. 

R$ R$ 

247 1.01.01.2963-2 RL 366 

Fita adesiva Marrom, medindo 50 mm x 50 m, 
produzida em filme de 25 micras, contendo etiqueta 
externa informando a metragem no início do rolo,  
enrolada em círculo de papelão resistente com marca, 
metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para 

R$ R$ 
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fixação de cartazes, fechamento de envelopes, etc. 
Composição: filme de polipropileno biorentado, resinas 
de borracha sintética   hot melt, tubete de papel.  Deverá 
constar na embalagem: marca validade, código de 
barras, medida, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 

*Valor total estimado do Lote 12 R$ xxxxx 
 
 
 
 Lote 13 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

Valor Total 

248 1.01.01.0063-4 UN 435 

CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para 
gravação de 52x, indicado para armazenamento de 
dados. O produto deverá vir acondicionado em caixa 
acrílica contendo: marca código de barras, modo e 
tempo de gravação e dados de identificação do 
fabricante. 

R$ R$ 

249 1.01.01.0150-9 UN 350 

DVD-RW 8.5 gigabyte regravável, 120 minutos. O 
produto deverá ser desenvolvido para armazenamento 
de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na 
seguinte velocidade: 8x. O produto deverá vir 
acondicionado em estojo plástico transparente contendo 
1 unidade, na embalagem deverá constar: marca, código 
de barras, modo e tempo de gravação, validade e dados 
de identificação do fabricante.           

R$ R$ 

250 1.01.01.0194-0 PC 90 

Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal 
líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou pilha. 
Funções: porcentagem, memória, inversão de 
sinal/GT/correção total e parcial/desligamento 
automático ou tecla off. Marca modelo e procedência. 
Apresentar amostra. 

R$ R$ 

251 1.05.01.1435-0 UN 40 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 08 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ R$ 

252 1.05.01.1487-3 UN 35 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 16 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ R$ 

253 1.05.01.1488-1 UN 35 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade 
para 32 GB de memória, com proteção no seu 
dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar 
amostra do produto ofertado.  

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 13 R$ xxxxx 
  
  
Lote 14 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 
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254 1.01.01.2758-3 RL 10 

Rolo de senhas pré-numeradas apresentam senhas de 3 
dígitos 2 Séries de 1.000 senhas (000 a 999, depois que 
acaba volta e começa novamente, totalizando 2.000 
senhas por rolo); utilizada em dispensador de Senhas 
Bico de Pato produto com ótimo qualidade, não rasga 
no momento da retirada do dispensador de senhas. 

R$ R$ 

255 1.01.01.2923-3 CX 105 
Etiqueta adesiva 25,4x99mm caixa com 2200 etiquetas. 
Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

256 1.01.01.2943-8 CX 80 
Etiqueta adesiva 33,9 x 101,60 mm, caixa com 1400 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

257 1.01.01.2944-6 CX 10 
Etiqueta adesiva 16,93x44,45mm caixa com 600 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

258 1.01.01.2958-6 CX 20 
Etiqueta auto adesiva branca 16,93x44,5 – folha com 60 
unidades, caixa com 06 folhas, contendo o total de 600 
etiquetas. Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

259 1.01.01.2959-4 CX 14 
Etiqueta ink-jet laser carta 138,11x212,73 folha com 2 
etiquetas, caixa com 25 fls. Marca e procedência.  

R$ R$ 

260 1.01.05.0072-1 CX 3 

Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm 
de largura x 30 m de comprimento, com tubete plástico 
resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o 
produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 
bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na 
embalagem conter dados de identificação do fabricante, 
código de barras e instruções de armazenamento. 
Marca.  

R$ R$ 

261 1.01.05.0076-4 CX 4 
Etiqueta adesiva 25,4x99mm caixa com 2200 etiquetas. 
Marca e procedência. Apresentar amostra  

R$ R$ 

 *Valor total estimado do Lote 14 R$ xxxxx 
 
  
 Lote 15 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Uni. 

 

262 1.01.01.0097-9 UN 460 

Caixa box para arquivo morto – NA VERMELHA - em 
PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, pesando 
aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da 
referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá 
ser bem marcado para facilitar a montagem da caixa – 
APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ R$ 

263 1.01.01.0115-0 UN 2022 

Caixa box para arquivo morto – NA COR AZUL - em 
PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, pesando 
aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da 
referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá 
ser bem marcado para facilitar a montagem da caixa – 
APRESENTAR AMOSTRA.  

R$ R$ 

264 1.01.01.1869-0 PT 220 
Caixa box para arquivo morto padrão – fabricado em 
papelão estilo micro ondulado, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm. Constar 

R$ R$ 
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impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O 
vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa – embalado com fitilho contendo 25 
unidades. Marca e procedência. APRESENTAR 
AMOSTRA.  

265 1.01.01.3062-2 UN 310 

Caixa box para arquivo morto – NA COR AMARELA - 
em PVC polionda na cor branca, tamanho ofício, 
medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 cm, 
pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar 
impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O 
vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa – APRESENTAR AMOSTRA.  

R$  R$ 

266 1.01.03.0073-0 UN 4 

Caixa para correspondência, material todo em acrílico 
na cor transparente ou fume, contendo 02 divisórias, 
toda articuláveis. Medidas aproximadas: 11,4 x 26,5 x 
44,1 cm O produto devera vir embalado em cx de 
papelão, constando na sua embalagem o nome do 
produto e a marca do fabricante, código de barra do 
produto. Marca modelo e procedência.  

R$  R$ 

*Valor total estimado do Lote 15 R$ xxxxx 
   
 Lote 16 

 

Item Código Unidade Qtde. Descrição  
Valor 
Media 

 

267 1.01.01.0314-5 PC 1 

QUADRO BRANCO 150X120 ALUMINIO 
Especificações: 
Quadro Branco 120x150cm Confeccionado com 
laminado melamínico (fórmica) branco brilhante 
Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco 
Suporte para apagador removível, arredondado e 
deslizante com 40 cm 
Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na 
vertical ou horizontal 

R$   

268 1.01.01.2297-2 UN 74 

Apagador para quadro branco, medindo 
aproximadamente 150mm de comprimento x 60mm de 
largura x 50 mm de altura, formato anatômico suporte 
para caneta, base em feltro resistente. Deverá constar no 
produto: etiqueta com código de barras, referência e 
dados de identificação do fabricante.  

R$  

269 1.01.01.2652-8 UN 56 
QUADRO CORTIÇA Moldura de Madeira. Medidas: 
60 cm largura x 90 cm comprimento 

R$   

   *Valor total estimado do Lote 16 R$ xxxxx 
 
                                                                              
  CLÁUSULA 03. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. Esta Ata terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura devendo a 
detentor da Ata de Registro de Preços assiná-la no prazo máximo 03 (três) dias úteis após 
convocação feita pela Prefeitura, prorrogável uma única vez por igual período mediante 
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justificativa aceita pela administração, sob pena de multa previsto no Subitem 18.1 e subitens, 
sem prejuízo das demais sanções previstas na LEI 8.666/93 e 10.520/02. 
 
3.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações 
que deles possam advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada, ao beneficiário do registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições. 
 
3.3. A ata de registro de preços, durante a sua vigência, não poderá ser utilizada por 
qualquer órgão de entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório. 

 
 

CLÁUSULA 04. - DO FORNECIMENTO 
 
04.1 – O fornecimento será efetuado mediante expedição, pela diversas Secretaria de, da 
“Autorização de Fornecimento” (ou instrumento equivalente), do qual constará a data de 
expedição, especificações, quantitativo e local do fornecimento, em conformidade com as 
especificações constantes no Anexo I. 

 
04.1.1. A Autorização de Fornecimento será o instrumento formalizador, onde nela consta 
o nº do Empenho. 
 
04.1.2. Recebida a Autorização de Fornecimento, deverá a detentora da Ata entregar o(s) 
produto(s) solicitado(s) junto a diversas Secretaria, em até 5 dias úteis. 

 
04.2. O(s) fornecimento(s) do(s) produto(s) deverá(ão) atender as especificações e 
quantidades previstas no Anexo I do Edital. 
 
04.3 – O Município de Mairinque não está obrigado a adquirir os produto(s) da detentora da 
ata de registro de preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do 
momento.  

 
04.3.1. Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital são estimados e 
representam as previsões do Município de Mairinque para o prazo de 12 (doze) meses. 

 
CLAÚSULA 05. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 
 
5.1. São obrigações da DETENTORA, além das previstas nesta Ata de Registro de Preços e 
na proposta apresentada no certame, as seguintes: 
 

5.1.1 - Não será permitida a subcontratação, salvo quando plenamente justificada e 
autorizada por escrito pela Prefeitura devendo a subcontratada estar devidamente 
qualificada, regularizada e habilitada nos termos do Edital.  
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5.1.2 - A detentora da Ata será responsável pelo cumprimento das normas de segurança 
do trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a 
evitar danos ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, 
seja por ato próprio ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para a 
Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos.  

 
5.1.3 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e 
no Pregão Presencial, a detentora da Ata será responsável por todas as obrigações e 
despesas relacionadas ao fornecimento, tais como transporte, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no fornecimento. 
A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação trabalhista 
decorrente da execução do serviço.  

 
5.1.4 - Durante a vigência da Ata, é obrigação de manter todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas.  

 
5.1.5 - A detentora da Ata é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas 
ao(s) fornecimento(s) do(s) produto(s). 

 
 
CLÁUSULA 06. DOS PAGAMENTOS 
 
6.1 – Após a aprovação do fornecimento do(s) produto(s), pela diversas Secretarias de, 
detentora da Ata emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) fornecimento do(s) 
produto(s). 
 
6.2 – As Secretarias de tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura 
ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 
 

6.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo 1384/2019-1, n.º do 
empenho, bem como Banco, n.º da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem 
os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

 
 
 
6.2.2 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do 
documento corrigido. 

 
6.2.3. A Detentora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 
tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso 
XV, da Lei 
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6.3 – A fatura ou nota fiscal não aprovada pela diversas Secretarias, será devolvida à detentora 
da ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo estabelecido no subitem 7.2, a partir da data de sua reapresentação. 
 
6.4 – A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, acompanhado 
da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o caso e 
devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o fornecimento do(s) produto(s) de 
acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 
 
6.5 - Serão de inteira responsabilidade da licitante detentora da Ata os encargos, impostos e 
taxas decorrentes do objeto deste edital.  
 
6.6 – Em hipótese algum haverá reajuste de preços constantes da ata. 
 
6.7 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  
 
6.8 - A detentora da Ata terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 
estabelecido do item 7.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela variação 
do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre a 
parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar 
eventuais valores devidos à Detentora, com créditos que eventualmente a municipalidade venha 
a ter, exclusivamente no montante dos valores apurados.  
 
6.9 - Os preços registrados constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 
adequado fornecimento, e os pagamentos não isentarão a detentora da Ata da responsabilidade 
pelo correto fornecimento. 
 
 
CLÁUSULA 07. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
7.1. - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, além das situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 
 

 
 
7.1.1 - PELA PREFEITURA QUANDO: 

 
7.1.1.1 - O(s) detentor (es) da ata não cumprir(em) as obrigações constantes desta    
Ata de Registro de Preços;  
 
7.1.1.2 - O(s) detentor (es) da ata não retirar(em) o Pedido de Compra, no prazo 
estabelecido, e a Prefeitura não aceitar sua justificativa;  
 
7.1.1.3 - O(s) detentor (es) da ata der(em) causa a rescisão administrativa de 
contrato (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério 
da Prefeitura;  
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7.1.1.4. - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de   contrato 
(ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for 
decidido pela Prefeitura; 
 
7.1.1.5. - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado;  
 
7.1.1.6. - Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas 
pela Prefeitura; 

 
7.1.2 - PELO (S) DETENTOR(ES) DA ATA: 

 
7.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar (em) impossibilitado(s) de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Prefeitura, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a 
XVI, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 

 
7.1.2.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta 
Cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro 
de Preços.  
 
7.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do(s) detentor (es) da 
ata, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município 
e Jornal de grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para 
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.  

 
7.1.2.4 A solicitação do(s) detentor (es) da ata para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à 
Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, 
caso não aceitas as razões do pedido. 

 
  

CLÁUSULA 08. DAS PENALIDADES 
 
8.1 - A desistência da proposta, a não assinatura Ata de Registro de Preços e do Termo de 
Ciência e Notificação no prazo fixado no edital e a declaração de que cumpre os requisitos de 
habilitação e não os cumprir ensejarão: 

 
8.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da proposta; 

 
8.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque pelo período de 2(dois) anos. 
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8.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações 
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da 
falta, as aplicação das seguintes penalidades: 

 
8.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores 
do Município de Mairinque; 
 
8.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso 
para o fornecimento, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 
09.2.2.1.  

 
8.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 09.2.2 ou em caso de falta grave ou 
reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste 
edital, a Ata de Registro de Preços será cancelada, caso em que será cobrada a multa de 
20% (vinte por cento) sobre seu valor bem como será aplicada a pena de Suspensão do 
Direito de Licitar e contratar com a Prefeitura de Mairinque pelo prazo de 2 (dois) anos; 
 

8.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução parcial 
das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços no 
caso de reincidência e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura 
Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 
02 (dois) anos;  

 
8.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por   inexecução total 
das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços e 
suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem 
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;  

 
8.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de   
cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da Detentora da Ata sem prejuízo 
da suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, 
bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;  

 
8.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será 
aplicada também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando 
tumulto, desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando 
com urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando, 
estando alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para 
outrem e ou, outra conduta que o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou indigna para a 
ocasião.  

 
8.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 
dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer 
fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 
8.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa detentora da Ata se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente.  
 
8.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  
 
8.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com 
o Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período não superior a 2 (dois) 
anos.  

 
8.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 
quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas na 
Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
justificados e comprovados, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão 
temporária ou declaração de inidoneidade.  

 
8.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 09 e subitens, poderão ser aplicada à 
inadimplente outras contidas na Legislação mencionada.  
 
8.8. A Ata de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais 
sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou 
circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios.  
 
8.9. O cancelamento dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 
78 e incisos da mesma Lei.  
 
8.10. Os casos cancelamento da Ata de Registro de Preços serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
8.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente 
de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.  
 
8.12.  As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do 
disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações.  

 
 

CLÁUSULA 09. - DA RESCISÃO 
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9.1. A rescisão dar-se-á desde que, ocorra falência ou dissolução da Detentora, deixe a mesma 
de cumprir qualquer exigência desta Ata, ficando a rescisão neste caso a critério da Prefeitura. 
  
 
 
CLÁUSULA 10 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. 
 
 
10.1. Em caso de rescisão, a Detentora reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e 
danos que a rescisão possa acarretar. 

 
 
 

CLÁUSULA 11- DA VINCULAÇÃO 
 
 
11.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial n.º 004/2019, e a 
proposta da Detentora que integra o registro de preços. 

 
 
 

CLÁUSULA 12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 

  12.1. A presente Ata é regida pelas normas da Lei de Licitações e Contratos, além de, nas 
omissões, ser subsidiariamente regulado pelos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 13. DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 
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13.1. Fica a Detentora obrigada a manter as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 

 
CLÁUSULA 14. DO FORO 
 
14.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas oriundas 
da presente Ata. 
 
E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para 
todos os efeitos legais. 

 
 

 
 

Mairinque, ___de ___ 2019. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito 
 
 
 

____________________________________ 
DETENTOR(A) 

 
 
Testemunhas: 
 
01) _____________________________02) _________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
Pregão Presencial n.º 004/2019 
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============================================================== 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 
 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º (DE ORIGEM):_____________________ 
OBJETO: _________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
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Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO XI 
Pregão Presencial n.º 004/2019 

 
============================================================== 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 
 

CONTRATANTE: 
CNPJ Nº: 
E-MAIL INSTITUCIONAL: 
E-MAIL PESSOAL: 
CONTRATADA: 
CNPJ Nº: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$): 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
 
LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
 
 
 


