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ANEXO I 

 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 267/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 
1 – DO OBJETO 
 
Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o 
registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas – ME, Empresas de 
Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas para a aquisição de materiais de expediente, para 
atender a demanda da autarquia SAAE PIUMHI-MG, conforme especificações do Anexo I e I-
A deste edital. 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
A participação neste Pregão é restrita às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar 
n°123/06 e art. 27, inciso I da Lei Complementar Municipal n° 25/2010, as quais deverão ser 
do ramo pertinente ao objeto licitado e cumprirem plenamente os requisitos de habilitação, 
estabelecidas no Anexo II do edital. 
 
3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
A aquisição de materiais de expediente, de uso rotineiro, indispensáveis à manutenção das 
atividades técnicas e administrativas desta Autarquia, visa atender à reposição de estoques, 
conforme demanda dos diversos setores do Órgão. O Registro de Preços mostra-se como a 
ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos 
orçamentários durante o exercício. Os quantitativos solicitados foram calculados e 
mensurados tendo por base o consumo dos últimos doze meses do SAAE, sem prejuízo das 
sazonalidades de consumo.  
 
4. REQUISITOS NECESSÁRIOS  
 
4.1 - A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado de desempenho anterior que comprove a 
capacidade para fornecimento do ITEM do objeto desta licitação, podendo tal comprovação 
ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

5 – DA QUANTIDADE ESTIMATIVA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas no Relatório de 
Especificação - Anexo I-A do Edital. 
 
6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
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6.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- Modelo 
de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.º do CNPJ, endereço, 
números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

a) data e assinatura do representante legal da proponente;  

b) razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais. Será(ão) 
desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou superior aos 
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes 
últimos. 

g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, 
impostos, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento – até o Pátio 
do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à   Praça Zeca Soares, 211 
– Centro,  em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
 

7.1 - Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança sob a responsabilidade da contratada. 
7.2 – Os volumes contendo os produtos deverão estar ainda, identificados externamente com 
os dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega dos materiais. 
7.3 – Todos os produtos deverão estar lacrados. 
7.4 – O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste termo de referência. 
7.5 – A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade 
quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente. 
7.6- Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor do 
SAAE, e caso desatenda às especificações exigidas, será recusado, devendo ser substituído 
prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus.   
7.7-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 
7.8-O SAAE recusará o recebimento do produto que estiver em desconformidade com o 
previsto acima e neste termo de referência. 
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7.9-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substituí- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 
prazo a ser determinado pelo SAAE. 
7.10-Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor. 
 
8- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA 
A DESPESA 

Para definição do valor estimado para esta contratação, foram observados média aritmética 
após pesquisa de preços com pelo menos três fornecedores do ramo pertinente. 
   
8.1R$ 39.712,72(Trinta e nove, setecentos e doze mil reais e setenta e dois centavos) o 
valor estimado para aquisição de materiais de expediente para o período de 12 (doze) meses. 
 
8.2 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos para 
participação nesta licitação. 
 

Item Cód. 
Produt
o SAAE 

Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço 
Unitário 

Preço Total 

1 01499 30  UN AGENDA ANUAL, agenda, tipo 
anual, 2017/2018, capa de 
courvin preto com ano, papel 
miolo off-set, gramatura 63g/m2 , 
1 dia por página, exceto sábado e 
domingo, calendário 2017, 2018 e 
2019, tipo encadernação 
costurada e colada, medindo, 
145x205mm. TILIBRA, SÃO 
DOMINGOS, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 22,73 R$ 681,90 

2 04618 10  UN AGENDA TELEFÔNICA, Agenda, 
tipo telefônica, índice alfabético 
az, quantidade mínima de folhas 
150, gramatura 75 
g/m2,comprimento 210mm, 
largura 150mm, na cor preta. 
TILIBRA, INDEX, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 20,93 R$ 209,30 

3 01670 10  UN ALMOFADA PARA CARIMBO, 
número 3, com tinta azul, com 
medida interna útil de 90 x 146 
mm, aproximadamente. 
GRAMPLINE, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 12,60 R$ 126,00 

4 03488 10  UN APONTADOR C/DEPÓSITO, 
Apontador lápis, material metal, 
tipo escolar, quantidade furos 1, 
com depósito, lâmina em 
açoinoxidável. FABER CASTELL, 
LEO LEO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 3,23  R$ 32,30 

5 00024 10  CX BOBINA P/CALCULADORA, 
dimensões 57MM X 30M, caixa 

R$ 50,98 R$ 509,80 
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com 30 unidades, papel de 
altíssima qualidade, garantia de 
durabilidade da imagem que evite 
o desgaste da cabeça de 
impressão. RR DONNELLEY, 
SUPREMA, PRIMUS, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

6 00027 02  CX BORRACHA BRANCA - Borracha 
Escolar/Escritório – Formato: 
retangular; Dimensões: 42 X 29 X 
10 mm; Matéria-prima: látex 
natural; cor branca; sem capa; 
embalagem original do fabricante 
- com selo de segurança do 
INMETRO. MERCUR, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 18,25  R$ 36,50 

7 00030 06  UN CADERNO BROCHURA, capa 
dura, 96 fls miolo pautado, 
produto certificado fsc dimensões 
do caderno:275mm x 200mm (a x 
l). TILIBRA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 9,45 R$ 56,70 

8 00031 12  UN CADERNO COM ESPIRAL, ¼, 96 
fls, capa flexível, Tamanho 
pequeno (dimensões 
142mmX203mm ou 14CM X 
20CM), capas variadas. TILIBRA, 
ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 3,80 R$ 45,60 

9 00029 12  UN CADERNO COM ESPIRAL, 
grande, de arame, capa dura, 96 
fls, miolo pautado, gramatura: 
56g/m², revestido em papel 
couché. TILIBRA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 10,83 R$ 129,96 

10 00038 200  UN CAIXA ARQUIVO MORTO, caixa 
em plástico corrugado no 
tamanho ofício, com três áreas de 
diferentes posições de 
identificação, Dimensões: 360 x 
130 x 240 mm, gramatura: 320 
g/m², espessura 2. POLIBRÁS, 
DELLO ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 5,08 R$ 1.016,00 

11 04451 06  UN CAIXA ORGANIZADORA 
GRANDE, capacidade para 26,04 
com qualidade e durabilidade. 
Material: polipropileno, com dois 
pegadores / encaixe para mãos e 
duas canaletas, cores diversas. 
DELLO, POLYCART ou de 

R$ 38,45 R$ 230,70 
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qualidade equivalente ou 
superior. 

12 02383 04  UN CALCULADORA A PILHA, 
calculadora de mesa com 12 
dígitos, com display de cristal de 
fácil visualização, funciona com 
pilha AA. Funções de soma, 
subtração, multiplicação, divisão, 
raiz quadrada, porcentagem. 
KENKO, CLASSE, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 23,10 R$ 92,40 

13 00034 06  CX CANETA ESFEROGRÁFICA 
AZUL, escrita média, corpo 
transparente, sextavado com 
orifício lateral, carga removível, 
não rosqueada, com protetor de 
plástico entre a carga e o corpo da 
caneta, ponta de latão e esfera de 
tungstênio, tamanho com tampa 
15 cm aproximadamente, tampa 
ventilada, caixa com 50 unidades. 
BIC, ou de qualidade equivalente 
ou superior.  

R$ 48,45 R$ 290,70 

14 00035 02  CX CANETA ESFEROGRÁFICA 
PRETA, escrita média, corpo 
transparente, sextavado com 
orifício lateral, carga removível, 
não rosqueada, com protetor de 
plástico entre a carga e o corpo da 
caneta, ponta de latão e esfera de 
tungstênio, tamanho com tampa 
15 cm aproximadamente, tampa 
ventilada, caixa com 50 unidades. 
BIC, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

R$ 48,45 R$ 96,90 

15 00033 06  CX CANETA HIDROGRÁFICA 
AZUL, traço médio, corpo 
cilíndrico, carga atóxica, tamanho 
com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixa com 50 
unidades. COMPACTOR, ou de 
qualidade equivalente ou superior 

R$ 40,75 R$ 244,50 

16 04881 02  CX CANETA HIDROGRÁFICA 
PRETA, traço médio, corpo 
cilíndrico, carga atóxica, tamanho 
com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixa com 50 
unidades.  COMPACTOR, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 40,75 R$ 81,50 

17 00037 02  CX CANETA HIDROGRÁFICA 
VERMELHA, traço médio, corpo 
cilíndrico, carga atóxica, tamanho 
com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixa com 50 
unidades. COMPACTOR, ou de 

R$ 43,73 R$ 87,46 
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qualidade equivalente ou 
superior. 

18 00032 04  CX CANETA MARCA – TEXTO, cor 
amarela fluorescente, tinta 
atóxica à base de água, ponta 
chanfrada, indeformável, de no 
mínimo 4 mm, corpo cilíndrico, 
tampa na cor da tinta, prendedor 
para bolso, tamanho com tampa 
13 cm aproximadamente, caixas 
com 12 unidades. FABER- 
CASTELL, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 35,10 R$ 140,40 

19 02804 10  UN CANETA PARA 
RETROPROJETOR, cor preta, 
para uso em filmes e 
transparências, com ponta de 
poliéster, com diâmetro de 1,0 
mm. FABER-CASTELL, PILOT, ou 
de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 4,10 R$ 41,00 

20 04885 80  UN CAPA P/CD/DVD, de plástico 
para armazenar CD/DVD. TECNO 
MÍDIA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 0,73 R$ 58,40 

21 00824 

 

80  UN CAPA P/CD/DVD, de papel para 
armazenar CD/DVD. MAITRA,  ou 
de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 0,38 R$ 30,40 

22 00043 10  CX CLIPES 4/0, extragalvanizado, 
alta resistência e durabilidade, 
caixas com 500 gramas. BACCHI, 
NEW, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

R$ 11,96 R$ 119,60 

23 04880 04  CX CLIPES 8/0, extragalvanizado, 
alta resistência e durabilidade, 
caixas com 500 gramas. BACCHI, 
NEW ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

R$ 11,96 R$ 47,84 

24 00044 08  UN COLA ADESIVA, líquida 
multiuso, transparente, forte e 
resistente, sem solventes, seca 
transparente, tampa com pino 
entupimento, para superfícies não 
porosas, recomendada para 
metal, borracha, papel, plástico, 
madeira e couro, tamanho 5g. 
SUPER BONDER ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 9,35 R$ 74,80 

25 01211 02  ROLO CONTACT TRANSPARENTE, 
papel auto-adesivo, material 
plástico, tipo contact, cor incolor, 
gramatura 60, acabamento 
superficial brilhante. Rolo 

R$ 69,88 R$ 139,76 
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medindo 45cmx10m. VULCAN, 
VINITAC, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

26 04886 02  ROLO CONTACT TRANSPARENTE, 
papel auto-adesivo, material 
plástico, tipo contact, cor incolor, 
gramatura 75, acabamento 
superficial brilhante. Rolo 
medindo 45cmx10m. VULCAN, 
VINITAC, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 76,38 R$ 152,76 

27 04888 50  UN CONTRA CAPA 
P/ENCADERNAÇÃO, contra 
capa, tamanho ofício, plástica, 
cores fumê/transparente. ACP, ou 
de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 0,86  R$ 43,00 

28 02821 

 

50  UN CONTRA CAPA 
P/ENCADERNAÇÃO, contra 
capa, tamanho A4, plástica, cores 
fumê/transparente. ACP, ou de 
qualidade equivalente ou superior 

R$ 0,86 R$ 43,00 

29 00046 10  UN CORRETIVO LÍQUIDO, à base 
d’agua, atóxico, tamanho 18 ml, 
secagem rápida, lavável enquanto 
úmido, alto poder de cobertura. 
FABER CASTELL, MERCUR ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 2,46 R$ 24,60 

30 02056 50  UN ELÁSTICO PARA CÉDULAS, em 
látex puro, n.º 18, cor amarela, 
em embalagem com 100 g. 
MERCUR, ou de qualidade 
equivalente ou superior.  

R$ 7,31 R$ 365,50 

31 03491 20  PCT ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO PRETO, cor 
preta, com diâmetro de 12 mm, 
pacotes com 100 unidades. 
MARES, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 34,35 R$ 687,00 

32 04889 

 

20  PCT ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO PRETO 
plástica para encadernação, cor 
preta, com diâmetro de 14 mm, 
pacotes com 100 unidades. 
MARES, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 40,88 R$ 817,60 

33 02822 50  PCT ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO 
TRANSPARENTE, cor 
transparente espiral plástica para 
encadernação, cor preta, com 
diâmetro de 12 mm, pacotes com 
100 unidades. MARES, ou de 

R$ 32,29 R$ 1.614,50 
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qualidade equivalente ou 
superior. 

34 01214 06  UN ESTILETE, com corpo termo 
plástico, cor preta, trava e 
suporte, lâmina de 18 mm, cores 
diversas. SERTIC, JOCAR, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 2,67 R$ 16,02 

35 00720 02  PCT ETIQUETA ADESIVA, 
retangular, adesivo permanente, 
tamanho da etiqueta (mm) 17,0 x 
31,0, Etiquetas por folha 96, 
etiquetas por envelope 9600, 
PIMACO BIC, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 72,00 R$ 144,00 

36 04884 02  PCT ETIQUETA ADESIVA, 
retangular, adesivo permanente, 
tamanho da etiqueta (mm) 25,4 
mm x 66,7 mm, Etiquetas por 
folha 30, etiquetas por envelope 
3000, PIMACO BIC, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 70,83 R$ 141,66 

37 02058 10  PÇ EXTRATOR DE GRAMPOS, 
extrator grampo, material metal, 
tipo alavanca, com 12cm de 
comprimento. CAVIA, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 1,44 R$ 14,40 

38 00051 12  UN FITA ADESIVA, estreita, grande, 
material polipropileno 
transparente, tipo monoface, 
medindo 12mmx40m, com alta 
adesão a qualquer superfície 
limpa. DUREX, ou de qualidade 
equivalente ou superior.   

R$ 1,50 R$ 18,00 

39 00054 50  UN FITA ADESIVA, larga, material 
polipropileno transparente, tipo 
mono face, medindo 48mmx45m, 
com alta adesão a qualquer 
superfície limpa. ALDEBRAS, ou 
de qualidade equivalente ou 
superior.   

R$ 3,71  R$ 185,50  

40 00049 50  UN FITA CREPE ADESIVA BEGE, 
rolos de 18 mm x 50m. 
ADELBRÁS, FIT-PEL, KORETAPE, 
ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 4,49  R$ 224,50 

41 00053 30  UN FITA MAQ.CALCULAR 
OLIVETTI, fita calculadora 
Sharp, 13 mm x 4m, suma 32 22 
logos 662, Procalc – carretel 
duplo, nylon cores 

R$ 4,13 R$ 123,90 



 

 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br             CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

9 
 

preto/vermelho, compatível com: 
Logus 662/802/804. OLIVETTI, ou 
de qualidade equivalente ou 
superior. 

42 00050 02  UN FITA PARA MÁQUINA DE 
ESCREVER, fita para máquina de 
escrever Olivetti, medida 13 m x 
8m, cores preta e vermelha. 
Modelos para máquina Olivetti e 
Facit. MASTERPRINT, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior.   

R$ 4,95  R$ 9,90  

43 00059 06  ESTOJO GRAFITE HB 0,5 MM, Grafite 
(mina de grafite), diâmetro 0.5, 
para lapiseira. Tubo com 12 
unidades. FABER-CASTELL, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 3,91 R$ 23,46 

44 00060 06  ESTOJO GRAFITE HB 0,7 MM, Grafite 
(mina de grafite), diâmetro 0.7, 
para lapiseira. Tubo com 12 
unidades. FABER-CASTELL, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 3,91 R$ 23,46 

45 01209 10  UN GRAMPEADOR, pequeno, 26/6 
tratamento superficial pintado, 
estrutura metálica durável na cor 
preta, tipo mesa, capacidade 
mínima de 25 folhas de gramatura 
75g/m2, medindo 12,6 x 3,6x 
5,6cm, grampo 26/6. CLASSE, 
GRAMPLINE, CÁVIA, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 14,23 R$ 142,30 

46 03989 02   CX GRAMPO 23 X 13, Grampo para 
grampeador, material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado, tamanho 23/13. 
Caixa com 5.000 unidades. 
BACHI, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 26.41  R$ 52,82 

47 00058 20 

 

 CX GRAMPO 26/6, grampo para 
grampeador, material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado, tamanho 26/6. Caixa 
com 5.000 unidades. FRAMA, ou 
de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 4,79  R$ 95,80 

48 04882 20  SC GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, 
estendido, injetado em 
polipropileno preto para arquivar 
documentos 80 mm, para até 200 
folhas, cor preto/transparente, 
com 50 unidades, 75 gramas, 

R$ 13,26 R$ 265,20 
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dimensões medidas: 195 x 7x 58 
mm. DELLO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

49 00057 

 

20  SC GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, 
estendido, injetado em 
polipropileno preto para arquivar 
documentos 80 mm, para até 200 
folhas, cor preto/transparente, 
com 50 unidades, 75 gramas, 
dimensões medidas: 300 x 9x 112 
mm. DELLO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 20,29 R$ 405,80 

50 00062 12  UN LÁPIS BORRACHA, grafite nº 
2=B, tipo de traço simples, corpo 
sextavado, com borracha, cor 
preta, dimensões 18,8x75x75cm. 
FABER-CASTELL, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 3,63 R$ 43,56 

51 00063 24  UN LÁPIS PRETO, grafite nº 2, 
redondo, resistente, escrita 
macia, corpo preto, para uso 
geral, traço escuro com excelente 
apagabilidade, FABER-CASTELL, 
ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 0,96 R$ 23,04 

52 04887 06  UN LAPISEIRA, para grafites 0.5 
mm, grip emborrachado, material 
metálico, diâmetro carga 0,7mm, 
com prendedor, ponta e acionador 
de metal com borracha. CIS, 
FABER CASTELL, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 8,73 R$ 52,38 

53 02057 06  UN LAPISEIRA, para grafites 0.7 
mm, grip emborrachado, material 
metálico, diâmetro carga 0,7mm, 
com prendedor, ponta e acionador 
de metal com borracha. CIS, 
FABER CASTELL, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 8,73 R$ 52,38 

54 03487 06  UN LIVRO ATA, livro ata, capa dura 
na cor preta, formato 
297x210mm, com 200 folhas off-
set, brancas, pautadas e 
numeradas. SÃO DOMINGOS, ou 
de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 27,98 R$ 167,88 

55 00483 20  UN LIVRO DE PONTO, livro de ponto 
para quatro assinaturas, papel 
Off-set, folhas numeradas 
tipograficamente, medidas: 
215x315, com 100 folhas, ISO 
9001. SÃO DOMINGOS ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 24,30 R$ 486,00 
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56 02055 24  UN MOLHA DEDO 12, molha-dedo, 
que não mancha, com base e 
tampa em plástico, carga 
massa/creme atóxico,tamanho 
único, validade carga 2 anos, sem 
glicerina. Embalagem de 12g. 
WALEU, RADEX, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 2,43 R$ 58,32 

57 02998 10  UN ORGANIZADOR PORTA LÁPIS/ 
CLIPS, porta canetas e lápis, clips 
e lembretes, com três divisórias, 
injetado em poliestireno cristal e 
colorido com design moderno, 
inovador e com formas 
ergonômicas, cor transparente, 
resistente e lavável. WALEU, 
ACRIMET, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 13,85 R$ 138,50 

58 00041 01  PCT PAPEL CARBONO 1 FOLHA 22 X 
33, cor preto, pacote c/100. 
Dimensões 33.6 x 22.5 x 0.8 cm. 
FRANKLIAN ou de qualidade 
equivalente ou superior.  

R$ 49,35 R$ 49,35 

59 01984 02  ROLO PAPEL KRAFT, papel pardo, 
material celulose vegetal, tipo 
papel Kraft, na cor parda. Bobina 
medindo 80m de comprimento, 
60cm de largura, pesando 
aproximadamente 7,5kg. SAMPA, 
ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 76,63 R$ 153,26 

60 00702 100  CX PAPEL SULFITE, A4, para 
escritório, cor branca, gramatura 
75 g/m², tamanho 210 x 297 mm, 
sem impressão, sem rebarbas de 
corte e cola, embalagem com 
revestimento BOPP (plástico 
polipropileno biorientado); caixa 
com 10 unidades, CHAMEX, 
REPORT, ou de qualidade 
equivalente ou superior, com 
certificação FSC ou CERFLOR. 

R$ 230,50 R$ 23.050,00 

61 02823 02  PCT PAPEL VERGE A4, Papel Vergê, 
especial, multiuso, próprio para 
impressão em jato de tinta, laser 
e fotocopiadora,material celulose 
vegetal, formato A4, tamanho 
210x297mm, gramatura 
180g/m2, cores diversas. Pacote 
com 100 folhas. FILIPAPER, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 22,80 R$ 45,60 

62 00064 20  UN PASTA ABA ELASTICO, Pasta 
documento, material PVC, com 
abas e elástico, cor transparente, 

R$ 3,49 R$ 69,80 
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comprimento pasta 35cm, largura 
pasta 24cm, transmitância 
transparente. ACP, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

63 04450 20  UN PASTA ABA ELASTICO, pasta 
documento, material PVC, com 
abas e elástico, cor trasnparente, 
comprimento pasta 35cm, largura 
pasta 24cm, lombada larga 
(aproximadamente 56mm), 
transmitância transparente. ACP, 
ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 4,93 R$ 98,60 

64 00604 20  UN PASTA CANALETA, pasta 
canaleta removível A4, capa 
transparente e contra capa 
colorida, anti -estático, material 
leve, atóxico, 100 % reciclável, 
capacidade até 30 folhas, 
dimensões: 221 x 309 x 9mm (A 
x L x P ). YES OU ACP, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 2,30 R$ 46,00 

65 00317 300  UN PASTA CLASSIFICADORA, 
plastificada, lombo largo, 
tamanho ofício, com ferragem de 
metal e visor de plástico com 
etiqueta removível, cor azul clara. 
DELLO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 6,45 R$ 1.935,00 

66 00346 10  UN PASTA GRAMPO TRILHO 
TRANSPARENTE, pasta 
c/grampo plástico transparente, 
cartão tríplex 300gramas, c/10 
unidades, cor preta, Medida: 345 
x 0x 235 mm, Gramatura: 300 a 
310 grs/m². Espessura: 0,4 mm. 
DELLO, ACP ou de qualidade 
superior.   

R$ 9,79 R$ 97,90 

67 03729 20  UN PASTA PLÁSTICA MINI, com 
aba elástica, largura 180 mm, 
altura 150 mm, espessura 20 mm, 
cores fumê e transparente. ACP, 
ou de qualidade equivalente ou 
superior.  

R$ 2,29 R$ 45,80 

68 02824 30  UN PASTA REGISTRADORA AZ, 
ofício, lombo largo, cor preto 
rajado. FRAMA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 10,73 R$ 321,90 

69 004890 20  UN PASTA SANFONADA, ofício, com 
12 divisões, medidas 255 x 36x 
388 mm, produto certificado pelo 
INMETRO. POLIBRAS, ACP, ou de 

R$ 20,60 R$ 412,00 
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qualidade equivalente ou 
superior. 

70 00364 20  UN PASTA SUSPENSA, Pasta 
suspensa, em cartolina, 
gramatura 35g/m2, sem 
prendedor interno, tamanho 
37x24cm, visor plástico 
transparente com 9cm, na cor 
marmorizada, com haste em 
metal e ponteiras plásticas. TN, ou 
de qualidade superior.   

R$ 3,05 R$ 61,00 

71 01348 10  UN PERFURADOR DE PAPEL (04 
FUROS), Perfurador papel, 
material metal, tipo grande 
(11,5cm de base maior), 
tratamento superficial pintado, 
híbrida, com pinos oxidados e 
base plástica, com duas 
indicações para centragem do 
papel, capacidade perfuração 
mínima de 12fls de gramatura 
75g/m2, funcionamento manual. 
GRAMPLINE, CÁVIA, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 35,48 R$ 354,80 

72 00068 01  ESTOJO PINCEL, pincel atômico, 
permanente, cor 
azul/preta/vermelha, com tampa 
asfixiante, ponta de nylon 
5,9mm,com grande reservatório 
de tinta (8,5x70mm). 
Composição: resina plástica, tinta 
à base de corante orgânico e 
água. Estojo com 12 unidades. 
COMPACTOR, PILOT ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 32,43 R$ 32,43 

73 04891 04  CX PLÁSTICOS PARA PASTA, para 
pastas catálogos e fichários, 
tamanho ofício (240 mm x 320 
mm), fino (0,06 mm), 04 furos 
pacote com 400 unidades. ACP, 
DAC ou de qualidade superior. 

R$ 104,95 R$ 419,80 

74 00065 

 

04  CX PLASTICO PARA PASTA, tipo 
plástico polietileno liso de alta 
transparência, espessura de 
1mm, medindo 240x330mm, com 
04 furos, caixa com 1.000 
unidades. ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 141,48 R$ 565,92 

75 04452 06  UN PORTA FITA ADESIVA, porta 
fita adesiva, suporte para rolo 
grande, material plástico, cor 
grafite, formato retangular, 
tamanho grande, com área frontal 

R$ 18,85 R$ 113,10 
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que facilite o corte, cortador em 
metal e base antiderrapante. 
CÁVIA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

76 01212 06  PÇ PRANCHETA MDF para uso em 
geral, ofício A4, de madeira, com 
prendedor metálico, 23 x 33 cm. 
SOUZA, WALEU, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 3,93 R$ 23,58 

77 04054 10  UN RÉGUA ALUMÍNIO, 
comprimento 30cm, espessura 
2mm, graduação 
centímetro/milímetro, tipo 
material rígido, cor cristal, 
transmitância transparente. LEO 
LEO, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

R$ 4,35 R$ 43,50 

78 00071 10  UN RÉGUA PLASTICA 30 CM, régua 
escritório, reforçada, material 
plástico, comprimento 30cm, 
espessura 2mm, graduação 
centímetro/milímetro, tipo 
material rígido, cor transparente. 
COMPACTOR, PILOT ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 2,10 R$ 21,00 

79 04312 06  UN SUPORTE PARA FITA 
LACRADORA, suporte para fita 
lacradora grande até 50 mm, para 
empacotamentos de caixa de 
papelão. Altura 9,0 cm, Largura 
9,0 cm e Profundidade 30,0 cm. 
Peso: 0,023 KG. ADELBRAS, 
WALEU, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 26,70 R$ 160,20 

80 01983 10 

 

 UN TESOURA GRANDE, tesoura 
multiuso com lâmina em aço 
inoxidável, 8”, cabo plástico 
preto, tamanho aproximado 
20cm. JOCAR, TILIBRA, ou de 
qualidade equivalente ou 
superior. 

R$ 11,48 R$ 114,80 

81 01982 10  UN TESOURA PEQUENA, tesoura, 
sem ponta, lâmina em aço 
inoxidável com 1,2mm, pontas 
arredondadas, cabo com formato 
anatômico, ABS, cor preta. 
SERTIC, CLASSE ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

R$ 2,91 R$ 29,10 

82 00074 10  UN TINTA PARA CARIMBO, tinta 
para carimbo, sem óleo, cor 
preta/azul, aspecto físico líquido. 
Composição: água, pigmentos. 
Frasco de 42ml. MARIPEL, PILOT, 

R$ 8,69 R$ 86,90 
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ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

83 00075 01  CX TINTA PARA PINCEL PILOT, 
reabastecedor para pincel atômico 
1100p, 37 ml, cor azul, tinta 
permanente a base de álcool.  
Caixa com 12 unidades. PILOT TR 
37, ou de qualidade superior.  

R$ 84,22  R$ 84,22 

 
8.3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária consignada 
nos Programa 17.122.0021.2165, e Elemento 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE 
PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substituí-la nos próximos exercícios, segundo o novo 
Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei nº 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, em combinação com 
o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
9 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  
 
9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 15 (quinze) dias, e será contado 
a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE que será 
enviada via email/fax ao setor responsável. 
9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança e sob responsabilidade da CONTRATADA. 
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições necessárias, 
sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 
 
10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Entregar os serviços, na forma pactuada; 
b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade 
existente na prestação de serviços, mesmo que não sejam de sua competência; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o Contratado 
das responsabilidades previstas neste instrumento; 
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes deste 
instrumento; 
f) Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
presente Edital:  
g) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado a comprovação das 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se, 
inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a 
regularização das obrigações pendentes. 
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11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 
a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado no item 12; 
b) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada na prestação de serviços;  
c) Recusar os serviços que não estiver de acordo com as especificações; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 
 
12 – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 
comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao 
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura;  
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo.  
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento.  
c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-
la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no “item 1” será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício 
d) O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
e)O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração 
de preços, correção monetária, compensação financeira. 
f) Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
g) O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de serviços, objeto desta 
licitação, nos seguintes casos: 
– Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco 
dias) úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
– Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
– Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 
– Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
h) Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
i) No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, 
para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, taxa BOLSANET, etc. 
 
13 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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I – O prazo de vigência do contrato será de ..............., iniciando-se na data de 
............../......../2017 e encerrando-se  na data de ......./......./2017, contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
II – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
 
14 – GESTÃO/DA FISCALIZAÇÃO  
 
O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matrícula nº 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte observando se o 
mesmo está de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§1º - A servidora atuará como gestora e fiscalizadora da execução do objeto contratual. 
§2º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 
 
15- SANÇÕES  
 
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar ao 
Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, § 2º e os 
recursos do art. 109, ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 
 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 
Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
f) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, no que couber, e também: 
 
- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 
– O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a” a “g” implica o descredenciamento 
do cadastramento de fornecedores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. 
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16- SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
16.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber, 
as exigências do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 12.305/10 (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 18.031/09 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto 
Estadual nº 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) 
e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiência 
econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6º do decretonº 46.105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual nº 46.105/2012, deverão ser atendidos, in 
verbis, os seguintes quesitos:  
Art. 2º No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará aviabilidade da adoção de critérios de 
sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
§ 1º Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas sustentáveis 
utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3º A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados como 
especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4º Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I – economia no consumo de água e energia; 
II – minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III – racionalização do uso de matérias-primas; 
IV – redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V – adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII – utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII – utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 
IX – utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 
XIII – fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
16.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 
 
17 - CONDIÇÕES GERAIS: 
 
O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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ANEXO I –A  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DO OBJETO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 267/2017 
 

MENOR PREÇO POR ITEM 
 

O Pregoeiro do SAAE de Piumhi solicita a V. Sª. a cotação de preços para o(s) serviço (os) abaixo, de 
acordo com o Edital e especificações estabelecidas neste Anexo I-A e Especificações Técnicas. 

Item Cód. 
Produt
o SAAE 

Quant. Unid.  Especificação do Objeto  

1 01499 30 UN AGENDA ANUAL, agenda, tipo anual, 2017/2018, capa de courvin preto 
com ano, papel miolo off-set, gramatura 63g/m2 , 1 dia por página, 
exceto sábado e domingo, calendário 2017, 2018 e 2019, tipo 
encadernação costurada e colada, medindo, 145x205mm. TILIBRA, SÃO 
DOMINGOS, ou de qualidade equivalente ou superior. 

2 04618 10 UN AGENDA TELEFÔNICA, Agenda, tipo telefônica, índice alfabético az, 
quantidade mínima de folhas 150, gramatura 75 g/m2,comprimento 
210mm, largura 150mm, na cor preta. TILIBRA, INDEX, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

3 01670 10 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, número 3, com tinta azul, com medida 
interna útil de 90 x 146 mm, aproximadamente. GRAMPLINE, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

4 03488 10 UN APONTADOR C/DEPÓSITO, Apontador lápis, material metal, tipo 
escolar, quantidade furos 1, com depósito, lâmina em açoinoxidável. 
FABER CASTELL, LEO LEO, ou de qualidade equivalente ou superior. 

5 00024 10 CX BOBINA P/CALCULADORA, dimensões 57MM X 30M, caixa com 30 
unidades, papel de altíssima qualidade, garantia de durabilidade da 
imagem que evite o desgaste da cabeça de impressão. RR DONNELLEY, 
SUPREMA, PRIMUS, ou de qualidade equivalente ou superior. 

6 00027 02 CX BORRACHA BRANCA - Borracha Escolar/Escritório – Formato: 
retangular; Dimensões: 42 X 29 X 10 mm; Matéria-prima: látex natural; 
cor branca; sem capa; embalagem original do fabricante - com selo de 
segurança do INMETRO. MERCUR, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

7 00030 06 UN CADERNO BROCHURA, capa dura, 96 fls miolo pautado, produto 
certificado fsc dimensões do caderno:275mm x 200mm (a x l). TILIBRA, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

8 00031 12 UN CADERNO COM ESPIRAL, ¼, 96 fls, capa flexível, Tamanho pequeno 
(dimensões 142mmX203mm ou 14CM X 20CM), capas variadas. 
TILIBRA, ou de qualidade equivalente ou superior. 

9 00029 12 UN CADERNO COM ESPIRAL, grande, de arame, capa dura, 96 fls, miolo 
pautado, gramatura: 56g/m², revestido em papel couché. TILIBRA, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

10 00038 200 UN CAIXA ARQUIVO MORTO, caixa em plástico corrugado no tamanho 
ofício, com três áreas de diferentes posições de identificação, Dimensões: 
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360 x 130 x 240 mm, gramatura: 320 g/m², espessura 2. POLIBRÁS, 
DELLO ou de qualidade equivalente ou superior. 

11 04451 06 UN CAIXA ORGANIZADORA GRANDE, capacidade para 26,04 com 
qualidade e durabilidade. Material: polipropileno, com dois pegadores / 
encaixe para mãos e duas canaletas, cores diversas. DELLO, POLYCART 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

12 02383 04 UN CALCULADORA A PILHA, calculadora de mesa com 12 dígitos, com 
display de cristal de fácil visualização, funciona com pilha AA. Funções de 
soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, porcentagem. 
KENKO, CLASSE, ou de qualidade equivalente ou superior. 

13 00034 06 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, escrita média, corpo transparente, 
sextavado com orifício lateral, carga removível, não rosqueada, com 
protetor de plástico entre a carga e o corpo da caneta, ponta de latão e 
esfera de tungstênio, tamanho com tampa 15 cm aproximadamente, 
tampa ventilada, caixa com 50 unidades. BIC, ou de qualidade 
equivalente ou superior.  

14 00035 02 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, escrita média, corpo transparente, 
sextavado com orifício lateral, carga removível, não rosqueada, com 
protetor de plástico entre a carga e o corpo da caneta, ponta de latão e 
esfera de tungstênio, tamanho com tampa 15 cm aproximadamente, 
tampa ventilada, caixa com 50 unidades. BIC, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

15 00033 06 CX CANETA HIDROGRÁFICA AZUL, traço médio, corpo cilíndrico, carga 
atóxica, tamanho com tampa 13 cm aproximadamente, caixa com 50 
unidades. COMPACTOR, ou de qualidade equivalente ou superior 

16 04881 02 CX CANETA HIDROGRÁFICA PRETA, traço médio, corpo cilíndrico, carga 
atóxica, tamanho com tampa 13 cm aproximadamente, caixa com 50 
unidades.  COMPACTOR, ou de qualidade equivalente ou superior. 

17 00037 02 CX CANETA HIDROGRÁFICA VERMELHA, traço médio, corpo cilíndrico, 
carga atóxica, tamanho com tampa 13 cm aproximadamente, caixa com 
50 unidades. COMPACTOR, ou de qualidade equivalente ou superior. 

18 00032 04 CX CANETA MARCA – TEXTO, cor amarela fluorescente, tinta atóxica à 
base de água, ponta chanfrada, indeformável, de no mínimo 4 mm, corpo 
cilíndrico, tampa na cor da tinta, prendedor para bolso, tamanho com 
tampa 13 cm aproximadamente, caixas com 12 unidades. FABER- 
CASTELL, ou de qualidade equivalente ou superior. 

19 02804 10 UN CANETA PARA RETROPROJETOR, cor preta, para uso em filmes e 
transparências, com ponta de poliéster, com diâmetro de 1,0 mm. 
FABER-CASTELL, PILOT, ou de qualidade equivalente ou superior. 

20 04885 80 UN CAPA P/CD/DVD, de plástico para armazenar CD/DVD. TECNO MÍDIA, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

21 00824 

 

80 UN CAPA P/CD/DVD, de papel para armazenar CD/DVD. MAITRA,  ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

22 00043 10 CX CLIPES 4/0, extragalvanizado, alta resistência e durabilidade, caixas 
com 500 gramas. BACCHI, NEW, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

23 04880 04 CX CLIPES 8/0, extragalvanizado, alta resistência e durabilidade, caixas 
com 500 gramas. BACCHI, NEW ou de qualidade equivalente ou superior. 
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24 00044 08 UN COLA ADESIVA, líquida multiuso, transparente, forte e resistente, sem 
solventes, seca transparente, tampa com pino entupimento, para 
superfícies não porosas, recomendada para metal, borracha, papel, 
plástico, madeira e couro, tamanho 5g. SUPER BONDER ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

25 01211 02 ROLO CONTACT TRANSPARENTE, papel auto-adesivo, material plástico, tipo 
contact, cor incolor, gramatura 60, acabamento superficial brilhante. 
Rolo medindo 45cmx10m. VULCAN, VINITAC, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

26 04886 02 ROLO CONTACT TRANSPARENTE, papel auto-adesivo, material plástico, tipo 
contact, cor incolor, gramatura 75, acabamento superficial brilhante. 
Rolo medindo 45cmx10m. VULCAN, VINITAC, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

27 04888 50 UN CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO, contra capa, tamanho ofício, 
plástica, cores fumê/transparente. ACP, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

28 02821 

 

50 UN CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO, contra capa, tamanho A4, 
plástica, cores fumê/transparente. ACP, ou de qualidade equivalente ou 
superior 

29 00046 10 UN CORRETIVO LÍQUIDO, à base d’agua, atóxico, tamanho 18 ml, 
secagem rápida, lavável enquanto úmido, alto poder de cobertura. FABER 
CASTELL, MERCUR ou de qualidade equivalente ou superior. 

30 02056 50 UN ELÁSTICO PARA CÉDULAS, em látex puro, n.º 18, cor amarela, em 
embalagem com 100 g. MERCUR, ou de qualidade equivalente ou 
superior.  

31 03491 20 PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO, cor preta, com diâmetro de 
12 mm, pacotes com 100 unidades. MARES, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

32 04889 

 

20 PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO plástica para encadernação, 
cor preta, com diâmetro de 14 mm, pacotes com 100 unidades. MARES, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

33 02822 50 PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE, cor transparente 
espiral plástica para encadernação, cor preta, com diâmetro de 12 mm, 
pacotes com 100 unidades. MARES, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

34 01214 06 UN ESTILETE, com corpo termo plástico, cor preta, trava e suporte, lâmina 
de 18 mm, cores diversas. SERTIC, JOCAR, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

35 00720 02 PCT ETIQUETA ADESIVA, retangular, adesivo permanente, tamanho da 
etiqueta (mm) 17,0 x 31,0, Etiquetas por folha 96, etiquetas por 
envelope 9600, PIMACO BIC, ou de qualidade equivalente ou superior. 

36 04884 02 PCT ETIQUETA ADESIVA, retangular, adesivo permanente, tamanho da 
etiqueta (mm) 25,4 mm x 66,7 mm, Etiquetas por folha 30, etiquetas 
por envelope 3000, PIMACO BIC, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

37 02058 10 PÇ EXTRATOR DE GRAMPOS, extrator grampo, material metal, tipo 
alavanca, com 12cm de comprimento. CAVIA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 
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38 00051 12 UN FITA ADESIVA, estreita, grande, material polipropileno transparente, 
tipo monoface, medindo 12mmx40m, com alta adesão a qualquer 
superfície limpa. DUREX, ou de qualidade equivalente ou superior.   

39 00054 50 UN FITA ADESIVA, larga, material polipropileno transparente, tipo mono 
face, medindo 48mmx45m, com alta adesão a qualquer superfície limpa. 
ALDEBRAS, ou de qualidade equivalente ou superior.   

40 00049 50 UN FITA CREPE ADESIVA BEGE, rolos de 18 mm x 50m. ADELBRÁS, FIT-
PEL, KORETAPE, ou de qualidade equivalente ou superior. 

41 00053 30 UN FITA MAQ.CALCULAR OLIVETTI, fita calculadora Sharp, 13 mm x 4m, 
suma 32 22 logos 662, Procalc – carretel duplo, nylon cores 
preto/vermelho, compatível com: Logus 662/802/804. OLIVETTI, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

42 00050 02 UN FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, fita para máquina de escrever 
Olivetti, medida 13 m x 8m, cores preta e vermelha. Modelos para 
máquina Olivetti e Facit. MASTERPRINT, ou de qualidade equivalente ou 
superior.   

43 00059 06 ESTOJO GRAFITE HB 0,5 MM, Grafite (mina de grafite), diâmetro 0.5, para 
lapiseira. Tubo com 12 unidades. FABER-CASTELL, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

44 00060 06 ESTOJO GRAFITE HB 0,7 MM, Grafite (mina de grafite), diâmetro 0.7, para 
lapiseira. Tubo com 12 unidades. FABER-CASTELL, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

45 01209 10 UN GRAMPEADOR, pequeno, 26/6 tratamento superficial pintado, estrutura 
metálica durável na cor preta, tipo mesa, capacidade mínima de 25 folhas 
de gramatura 75g/m2, medindo 12,6 x 3,6x 5,6cm, grampo 26/6. 
CLASSE, GRAMPLINE, CÁVIA, ou de qualidade equivalente ou superior. 

46 03989 02  CX GRAMPO 23 X 13, Grampo para grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, tamanho 23/13. Caixa com 5.000 
unidades. BACHI, ou de qualidade equivalente ou superior. 

47 00058 20 CX GRAMPO 26/6, grampo para grampeador, material metal, tratamento 
superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades. 
FRAMA, ou de qualidade equivalente ou superior. 

48 04882 20 SC GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, estendido, injetado em polipropileno 
preto para arquivar documentos 80 mm, para até 200 folhas, cor 
preto/transparente, com 50 unidades, 75 gramas, dimensões medidas: 
195 x 7x 58 mm. DELLO, ou de qualidade equivalente ou superior. 

49 00057 

 

20 SC GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, estendido, injetado em polipropileno 
preto para arquivar documentos 80 mm, para até 200 folhas, cor 
preto/transparente, com 50 unidades, 75 gramas, dimensões medidas: 
300 x 9x 112 mm. DELLO, ou de qualidade equivalente ou superior. 

50 00062 12 UN LÁPIS BORRACHA, grafite nº 2=B, tipo de traço simples, corpo 
sextavado, com borracha, cor preta, dimensões 18,8x75x75cm. FABER-
CASTELL, ou de qualidade equivalente ou superior. 

51 00063 24 UN LÁPIS PRETO, grafite nº 2, redondo, resistente, escrita macia, corpo 
preto, para uso geral, traço escuro com excelente apagabilidade, FABER-
CASTELL, ou de qualidade equivalente ou superior. 
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52 04887 06 UN LAPISEIRA, para grafites 0.5 mm, grip emborrachado, material 
metálico, diâmetro carga 0,7mm, com prendedor, ponta e acionador de 
metal com borracha. CIS, FABER CASTELL, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

53 02057 06 UN LAPISEIRA, para grafites 0.7 mm, grip emborrachado, material 
metálico, diâmetro carga 0,7mm, com prendedor, ponta e acionador de 
metal com borracha. CIS, FABER CASTELL, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

54 03487 06 UN LIVRO ATA, livro ata, capa dura na cor preta, formato 297x210mm, com 
200 folhas off-set, brancas, pautadas e numeradas. SÃO DOMINGOS, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

55 00483 20 UN LIVRO DE PONTO, livro de ponto para quatro assinaturas, papel Off-
set, folhas numeradas tipograficamente, medidas: 215x315, com 100 
folhas, ISO 9001. SÃO DOMINGOS ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

56 02055 24 UN MOLHA DEDO 12, molha-dedo, que não mancha, com base e tampa em 
plástico, carga massa/creme atóxico,tamanho único, validade carga 2 
anos, sem glicerina. Embalagem de 12g. WALEU, RADEX, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

57 02998 10 UN ORGANIZADOR PORTA LÁPIS/ CLIPS, porta canetas e lápis, clips e 
lembretes, com três divisórias, injetado em poliestireno cristal e colorido 
com design moderno, inovador e com formas ergonômicas, cor 
transparente, resistente e lavável. WALEU, ACRIMET, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

58 00041 01 PCT PAPEL CARBONO 1 FOLHA 22 X 33, cor preto, pacote c/100. 
Dimensões 33.6 x 22.5 x 0.8 cm. FRANKLIAN ou de qualidade equivalente 
ou superior.  

59 01984 02 ROLO PAPEL KRAFT, papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel Kraft, 
na cor parda. Bobina medindo 80m de comprimento, 60cm de largura, 
pesando aproximadamente 7,5kg. SAMPA, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

60 00702 100 CX PAPEL SULFITE, A4, para escritório, cor branca, gramatura 75 g/m², 
tamanho 210 x 297 mm, sem impressão, sem rebarbas de corte e cola, 
embalagem com revestimento BOPP (plástico polipropileno biorientado); 
caixa com 10 unidades, CHAMEX, REPORT, ou de qualidade equivalente 
ou superior, com certificação FSC ou CERFLOR. 

61 02823 02 PCT PAPEL VERGE A4, Papel Vergê, especial, multiuso, próprio para 
impressão em jato de tinta, laser e fotocopiadora,material celulose 
vegetal, formato A4, tamanho 210x297mm, gramatura 180g/m2, cores 
diversas. Pacote com 100 folhas. FILIPAPER, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

62 00064 20 UN PASTA ABA ELASTICO, Pasta documento, material PVC, com abas e 
elástico, cor transparente, comprimento pasta 35cm, largura pasta 
24cm, transmitância transparente. ACP, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

63 04450 20 UN PASTA ABA ELASTICO, pasta documento, material PVC, com abas e 
elástico, cor trasnparente, comprimento pasta 35cm, largura pasta 
24cm, lombada larga (aproximadamente 56mm), transmitância 
transparente. ACP, ou de qualidade equivalente ou superior. 

64 00604 20 UN PASTA CANALETA, pasta canaleta removível A4, capa transparente e 
contra capa colorida, anti -estático, material leve, atóxico, 100 % 
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reciclável, capacidade até 30 folhas, dimensões: 221 x 309 x 9mm (A x 
L x P ). YES OU ACP, ou de qualidade equivalente ou superior. 

65 00317 300 UN PASTA CLASSIFICADORA, plastificada, lombo largo, tamanho ofício, 
com ferragem de metal e visor de plástico com etiqueta removível, cor 
azul clara. DELLO, ou de qualidade equivalente ou superior. 

66 00346 10 UN PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE, pasta c/grampo plástico 
transparente, cartão tríplex 300gramas, c/10 unidades, cor preta, 
Medida: 345 x 0x 235 mm, Gramatura: 300 a 310 grs/m². Espessura: 
0,4 mm. DELLO, ACP ou de qualidade superior.   

67 03729 20 UN PASTA PLÁSTICA MINI, com aba elástica, largura 180 mm, altura 150 
mm, espessura 20 mm, cores fumê e transparente. ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior.  

68 02824 30 UN PASTA REGISTRADORA AZ, ofício, lombo largo, cor preto rajado. 
FRAMA, ou de qualidade equivalente ou superior. 

69 004890 20 UN PASTA SANFONADA, ofício, com 12 divisões, medidas 255 x 36x 388 
mm, produto certificado pelo INMETRO. POLIBRAS, ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

70 00364 20 UN PASTA SUSPENSA, Pasta suspensa, em cartolina, gramatura 35g/m2, 
sem prendedor interno, tamanho 37x24cm, visor plástico transparente 
com 9cm, na cor marmorizada, com haste em metal e ponteiras plásticas. 
TN, ou de qualidade superior.   

71 01348 10 UN PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS), Perfurador papel, material 
metal, tipo grande (11,5cm de base maior), tratamento superficial 
pintado, híbrida, com pinos oxidados e base plástica, com duas indicações 
para centragem do papel, capacidade perfuração mínima de 12fls de 
gramatura 75g/m2, funcionamento manual. GRAMPLINE, CÁVIA, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

72 00068 01 ESTOJO PINCEL, pincel atômico, permanente, cor azul/preta/vermelha, com 
tampa asfixiante, ponta de nylon 5,9mm,com grande reservatório de 
tinta (8,5x70mm). Composição: resina plástica, tinta à base de corante 
orgânico e água. Estojo com 12 unidades. COMPACTOR, PILOT ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

73 04891 04 CX PLÁSTICOS PARA PASTA, para pastas catálogos e fichários, tamanho 
ofício (240 mm x 320 mm), fino (0,06 mm), 04 furos pacote com 400 
unidades. ACP, DAC ou de qualidade superior. 

74 00065 

 

04 CX PLASTICO PARA PASTA, tipo plástico polietileno liso de alta 
transparência, espessura de 1mm, medindo 240x330mm, com 04 furos, 
caixa com 1.000 unidades. ACP, ou de qualidade equivalente ou superior. 

75 04452 06 UN PORTA FITA ADESIVA, porta fita adesiva, suporte para rolo grande, 
material plástico, cor grafite, formato retangular, tamanho grande, com 
área frontal que facilite o corte, cortador em metal e base antiderrapante. 
CÁVIA, ou de qualidade equivalente ou superior. 

76 01212 06 PÇ PRANCHETA MDF para uso em geral, ofício A4, de madeira, com 
prendedor metálico, 23 x 33 cm. SOUZA, WALEU, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 
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77 04054 10 UN RÉGUA ALUMÍNIO, comprimento 30cm, espessura 2mm, graduação 
centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, transmitância 
transparente. LEO LEO, ou de qualidade equivalente ou superior. 

78 00071 10 UN RÉGUA PLASTICA 30 CM, régua escritório, reforçada, material plástico, 
comprimento 30cm, espessura 2mm, graduação centímetro/milímetro, 
tipo material rígido, cor transparente. COMPACTOR, PILOT ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

79 04312 06 UN SUPORTE PARA FITA LACRADORA, suporte para fita lacradora grande 
até 50 mm, para empacotamentos de caixa de papelão. Altura 9,0 cm, 
Largura 9,0 cm e Profundidade 30,0 cm. Peso: 0,023 KG. ADELBRAS, 
WALEU, ou de qualidade equivalente ou superior. 

80 01983 10 UN TESOURA GRANDE, tesoura multiuso com lâmina em aço inoxidável, 
8”, cabo plástico preto, tamanho aproximado 20cm. JOCAR, TILIBRA, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

81 01982 10 UN TESOURA PEQUENA, tesoura, sem ponta, lâmina em aço inoxidável 
com 1,2mm, pontas arredondadas, cabo com formato anatômico, ABS, 
cor preta. SERTIC, CLASSE ou de qualidade equivalente ou superior. 

82 00074 10 UN TINTA PARA CARIMBO, tinta para carimbo, sem óleo, cor preta/azul, 
aspecto físico líquido. Composição: água, pigmentos. Frasco de 42ml. 
MARIPEL, PILOT, ou de qualidade equivalente ou superior. 

83 00075 01 CX TINTA PARA PINCEL PILOT, reabastecedor para pincel atômico 1100p, 
37 ml, cor azul, tinta permanente a base de álcool.  Caixa com 12 
unidades. PILOT TR 37, ou de qualidade superior.  



 

 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br             CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

26 
 

 

ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 267/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax: 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualificação: 
 

Item Cód. 
Produt
o SAAE 

Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 01499 30  UN AGENDA ANUAL, agenda, tipo anual, 
2017/2018, capa de courvin preto com 
ano, papel miolo off-set, gramatura 
63g/m2 , 1 dia por página, exceto sábado 
e domingo, calendário 2017, 2018 e 
2019, tipo encadernação costurada e 
colada, medindo, 145x205mm. TILIBRA, 
SÃO DOMINGOS, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

2 04618 10  UN AGENDA TELEFÔNICA, Agenda, tipo 
telefônica, índice alfabético az, 
quantidade mínima de folhas 150, 
gramatura 75 g/m2, comprimento 
210mm, largura 150mm, na cor preta. 
TILIBRA, INDEX, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

3 01670 10  UN ALMOFADA PARA CARIMBO, número 
3, com tinta azul, com medida interna útil 
de 90 x 146 mm, aproximadamente. 
GRAMPLINE, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

  

4 03488 10  UN APONTADOR C/DEPÓSITO, Apontador 
lápis, material metal, tipo escolar, 
quantidade furos 1, com depósito, lâmina 
em açoinoxidável. FABER CASTELL, LEO 
LEO, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 
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5 00024 10  CX BOBINA P/CALCULADORA, dimensões 
57MM X 30M, caixa com 30 unidades, 
papel de altíssima qualidade, garantia de 
durabilidade da imagem que evite o 
desgaste da cabeça de impressão. RR 
DONNELLEY, SUPREMA, PRIMUS, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

6 00027 02  CX BORRACHA BRANCA - Borracha 
Escolar/Escritório – Formato: retangular; 
Dimensões: 42 X 29 X 10 mm; Matéria-
prima: látex natural; cor branca; sem 
capa; embalagem original do fabricante - 
com selo de segurança do INMETRO. 
MERCUR, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

7 00030 06  UN CADERNO BROCHURA, capa dura, 96 
fls miolo pautado, produto certificado fsc 

dimensões do caderno:275mm x 200mm 
(a x l). TILIBRA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

8 00031 12  UN CADERNO COM ESPIRAL, ¼, 96 fls, 
capa flexível, Tamanho pequeno 
(dimensões 142mmX203mm ou 14CM X 
20CM), capas variadas. TILIBRA, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

9 00029 12  UN CADERNO COM ESPIRAL, grande, de 
arame, capa dura, 96 fls, miolo pautado, 
gramatura: 56g/m², revestido em papel 
couché. TILIBRA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

10 00038 200  UN CAIXA ARQUIVO MORTO, caixa em 
plástico corrugado no tamanho ofício, 
com três áreas de diferentes posições de 
identificação, Dimensões: 360 x 130 x 
240 mm, gramatura: 320 g/m², 
espessura 2. POLIBRÁS, DELLO ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

11 04451 06  UN CAIXA ORGANIZADORA GRANDE, 
capacidade para 26,04 com qualidade e 
durabilidade. Material: polipropileno, 
com dois pegadores / encaixe para mãos 
e duas canaletas, cores diversas. DELLO, 
POLYCART ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

  

12 02383 04  UN CALCULADORA A PILHA, calculadora 
de mesa com 12 dígitos, com display de 
cristal de fácil visualização, funciona com 
pilha AA. Funções de soma, subtração, 
multiplicação, divisão, raiz quadrada, 
porcentagem. KENKO, CLASSE, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

13 00034 06  CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 
escrita média, corpo transparente, 
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sextavado com orifício lateral, carga 
removível, não rosqueada, com protetor 
de plástico entre a carga e o corpo da 
caneta, ponta de latão e esfera de 
tungstênio, tamanho com tampa 15 cm 
aproximadamente, tampa ventilada, 
caixa com 50 unidades. BIC, ou de 
qualidade equivalente ou superior.  

14 00035 02  CX CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, 
escrita média, corpo transparente, 
sextavado com orifício lateral, carga 
removível, não rosqueada, com protetor 
de plástico entre a carga e o corpo da 
caneta, ponta de latão e esfera de 
tungstênio, tamanho com tampa 15 cm 
aproximadamente, tampa ventilada, 
caixa com 50 unidades. BIC, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

15 00033 06  CX CANETA HIDROGRÁFICA AZUL, traço 
médio, corpo cilíndrico, carga atóxica, 
tamanho com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixa com 50 
unidades. COMPACTOR, ou de qualidade 
equivalente ou superior 

  

16 04881 02  CX CANETA HIDROGRÁFICA PRETA, 
traço médio, corpo cilíndrico, carga 
atóxica, tamanho com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixa com 50 
unidades.  COMPACTOR, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

17 00037 02  CX CANETA HIDROGRÁFICA VERMELHA, 
traço médio, corpo cilíndrico, carga 
atóxica, tamanho com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixa com 50 
unidades. COMPACTOR, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

18 00032 04  CX CANETA MARCA – TEXTO, cor amarela 
fluorescente, tinta atóxica à base de 
água, ponta chanfrada, indeformável, de 
no mínimo 4 mm, corpo cilíndrico, tampa 
na cor da tinta, prendedor para bolso, 
tamanho com tampa 13 cm 
aproximadamente, caixas com 12 
unidades. FABER- CASTELL, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

19 02804 10  UN CANETA PARA RETROPROJETOR, cor 
preta, para uso em filmes e 
transparências, com ponta de poliéster, 
com diâmetro de 1,0 mm. FABER-
CASTELL, PILOT, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

20 04885 80  UN CAPA P/CD/DVD, de plástico para 
armazenar CD/DVD. TECNO MÍDIA, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 
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21 00824 

 

80  UN CAPA P/CD/DVD, de papel para 
armazenar CD/DVD. MAITRA,  ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

22 00043 10  CX CLIPES 4/0, extragalvanizado, alta 
resistência e durabilidade, caixas com 
500 gramas. BACCHI, NEW, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

23 04880 04  CX CLIPES 8/0, extragalvanizado, alta 
resistência e durabilidade, caixas com 
500 gramas. BACCHI, NEW ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

24 00044 08  UN COLA ADESIVA, líquida multiuso, 
transparente, forte e resistente, sem 
solventes, seca transparente, tampa com 
pino entupimento, para superfícies não 
porosas, recomendada para metal, 
borracha, papel, plástico, madeira e 
couro, tamanho 5g. SUPER BONDER ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

  

25 01211 02  ROLO CONTACT TRANSPARENTE, papel 
auto-adesivo, material plástico, tipo 
contact, cor incolor, gramatura 60, 
acabamento superficial brilhante. Rolo 
medindo 45cmx10m. VULCAN, VINITAC, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

  

26 04886 02  ROLO CONTACT TRANSPARENTE, papel 
auto-adesivo, material plástico, tipo 
contact, cor incolor, gramatura 75, 
acabamento superficial brilhante. Rolo 
medindo 45cmx10m. VULCAN, VINITAC, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

  

27 04888 50  UN CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO, 
contra capa, tamanho ofício, plástica, 
cores fumê/transparente. ACP, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

28 02821 

 

50  UN CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO, 
contra capa, tamanho A4, plástica, cores 
fumê/transparente. ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior 

  

29 00046 10  UN CORRETIVO LÍQUIDO, à base d’agua, 
atóxico, tamanho 18 ml, secagem rápida, 
lavável enquanto úmido, alto poder de 
cobertura. FABER CASTELL, MERCUR ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

  

30 02056 50  UN ELÁSTICO PARA CÉDULAS, em látex 
puro, n.º 18, cor amarela, em 
embalagem com 100 g. MERCUR, ou de 
qualidade equivalente ou superior.  

  

31 03491 20  PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 
PRETO, cor preta, com diâmetro de 12 
mm, pacotes com 100 unidades. MARES, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 
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32 04889 

 

20  PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 
PRETO plástica para encadernação, cor 
preta, com diâmetro de 14 mm, pacotes 
com 100 unidades. MARES, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

33 02822 50  PCT ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 
TRANSPARENTE, cor transparente 
espiral plástica para encadernação, cor 
preta, com diâmetro de 12 mm, pacotes 
com 100 unidades. MARES, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

34 01214 06  UN ESTILETE, com corpo termo plástico, cor 
preta, trava e suporte, lâmina de 18 mm, 
cores diversas. SERTIC, JOCAR, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

35 00720 02  PCT ETIQUETA ADESIVA, retangular, 
adesivo permanente, tamanho da 
etiqueta (mm) 17,0 x 31,0, Etiquetas por 
folha 96, etiquetas por envelope 9600, 
PIMACO BIC, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

  

36 04884 02  PCT ETIQUETA ADESIVA, retangular, 
adesivo permanente, tamanho da 
etiqueta (mm) 25,4 mm x 66,7 mm, 
Etiquetas por folha 30, etiquetas por 
envelope 3000, PIMACO BIC, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

37 02058 10  PÇ EXTRATOR DE GRAMPOS, extrator 
grampo, material metal, tipo alavanca, 
com 12cm de comprimento. CAVIA, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

38 00051 12  UN FITA ADESIVA, estreita, grande, 
material polipropileno transparente, tipo 
monoface, medindo 12mmx40m, com 
alta adesão a qualquer superfície limpa. 
DUREX, ou de qualidade equivalente ou 
superior.   

  

39 00054 50  UN FITA ADESIVA, larga, material 
polipropileno transparente, tipo mono 
face, medindo 48mmx45m, com alta 
adesão a qualquer superfície limpa. 
ALDEBRAS, ou de qualidade equivalente 
ou superior.   

  

40 00049 50  UN FITA CREPE ADESIVA BEGE, rolos de 
18 mm x 50m. ADELBRÁS, FIT-PEL, 
KORETAPE, ou de qualidade equivalente 
ou superior. 

  

41 00053 30  UN FITA MAQ.CALCULAR OLIVETTI, fita 
calculadora Sharp, 13 mm x 4m, suma 32 
22 logos 662, Procalc – carretel duplo, 
nylon cores preto/vermelho, compatível 
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com: Logus 662/802/804. OLIVETTI, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

42 00050 02  UN FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, 
fita para máquina de escrever Olivetti, 
medida 13 m x 8m, cores preta e 
vermelha. Modelos para máquina Olivetti 
e Facit. MASTERPRINT, ou de qualidade 
equivalente ou superior.   

  

43 00059 06  ESTOJO GRAFITE HB 0,5 MM, Grafite (mina de 
grafite), diâmetro 0.5, para lapiseira. 
Tubo com 12 unidades. FABER-CASTELL, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

  

44 00060 06  ESTOJO GRAFITE HB 0,7 MM, Grafite (mina de 
grafite), diâmetro 0.7, para lapiseira. 
Tubo com 12 unidades. FABER-CASTELL, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

  

45 01209 10  UN GRAMPEADOR, pequeno, 26/6 
tratamento superficial pintado, estrutura 
metálica durável na cor preta, tipo mesa, 
capacidade mínima de 25 folhas de 
gramatura 75g/m2, medindo 12,6 x 3,6x 
5,6cm, grampo 26/6. CLASSE, 
GRAMPLINE, CÁVIA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

46 03989 02   CX GRAMPO 23 X 13, Grampo para 
grampeador, material metal, tratamento 
superficial galvanizado, tamanho 23/13. 
Caixa com 5.000 unidades. BACHI, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

47 00058 20 

 

 CX GRAMPO 26/6, grampo para 
grampeador, material metal, tratamento 
superficial galvanizado, tamanho 26/6. 
Caixa com 5.000 unidades. FRAMA, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

48 04882 20  SC GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, 
estendido, injetado em polipropileno 
preto para arquivar documentos 80 mm, 
para até 200 folhas, cor 
preto/transparente, com 50 unidades, 75 
gramas, dimensões medidas: 195 x 7x 
58 mm. DELLO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

49 00057 

 

20  SC GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, 
estendido, injetado em polipropileno 
preto para arquivar documentos 80 mm, 
para até 200 folhas, cor 
preto/transparente, com 50 unidades, 75 
gramas, dimensões medidas: 300 x 9x 
112 mm. DELLO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

50 00062 12  UN LÁPIS BORRACHA, grafite nº 2=B, tipo 
de traço simples, corpo sextavado, com 
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borracha, cor preta, dimensões 
18,8x75x75cm. FABER-CASTELL, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

51 00063 24  UN LÁPIS PRETO, grafite nº 2, redondo, 
resistente, escrita macia, corpo preto, 
para uso geral, traço escuro com 
excelente apagabilidade, FABER-
CASTELL, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

52 04887 06  UN LAPISEIRA, para grafites 0.5 mm, grip 
emborrachado, material metálico, 
diâmetro carga 0,7mm, com prendedor, 
ponta e acionador de metal com 
borracha. CIS, FABER CASTELL, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

53 02057 06  UN LAPISEIRA, para grafites 0.7 mm, grip 
emborrachado, material metálico, 
diâmetro carga 0,7mm, com prendedor, 
ponta e acionador de metal com 
borracha. CIS, FABER CASTELL, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

54 03487 06  UN LIVRO ATA, livro ata, capa dura na cor 
preta, formato 297x210mm, com 200 
folhas off-set, brancas, pautadas e 
numeradas. SÃO DOMINGOS, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

55 00483 20  UN LIVRO DE PONTO, livro de ponto para 
quatro assinaturas, papel Off-set, folhas 
numeradas tipograficamente, medidas: 
215x315, com 100 folhas, ISO 9001. 
SÃO DOMINGOS ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

56 02055 24  UN MOLHA DEDO 12, molha-dedo, que não 
mancha, com base e tampa em plástico, 
carga massa/creme atóxico,tamanho 
único, validade carga 2 anos, sem 
glicerina. Embalagem de 12g. WALEU, 
RADEX, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

57 02998 10  UN ORGANIZADOR PORTA LÁPIS/ 
CLIPS, porta canetas e lápis, clips e 
lembretes, com três divisórias, injetado 
em poliestireno cristal e colorido com 
design moderno, inovador e com formas 
ergonômicas, cor transparente, 
resistente e lavável. WALEU, ACRIMET, 
ou de qualidade equivalente ou superior. 

  

58 00041 01  PCT PAPEL CARBONO 1 FOLHA 22 X 33, 
cor preto, pacote c/100. Dimensões 33.6 
x 22.5 x 0.8 cm. FRANKLIAN ou de 
qualidade equivalente ou superior.  

  

59 01984 02  ROLO PAPEL KRAFT, papel pardo, material 
celulose vegetal, tipo papel Kraft, na cor 
parda. Bobina medindo 80m de 
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comprimento, 60cm de largura, pesando 
aproximadamente 7,5kg. SAMPA, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

60 00702 100  CX PAPEL SULFITE, A4, para escritório, cor 
branca, gramatura 75 g/m², tamanho 
210 x 297 mm, sem impressão, sem 
rebarbas de corte e cola, embalagem 
com revestimento BOPP (plástico 
polipropileno biorientado); caixa com 10 
unidades, CHAMEX, REPORT, ou de 
qualidade equivalente ou superior, com 
certificação FSC ou CERFLOR. 

  

61 02823 02  PCT PAPEL VERGE A4, Papel Vergê, 
especial, multiuso, próprio para 
impressão em jato de tinta, laser e 
fotocopiadora,material celulose vegetal, 
formato A4, tamanho 210x297mm, 
gramatura 180g/m2, cores diversas. 
Pacote com 100 folhas. FILIPAPER, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

62 00064 20  UN PASTA ABA ELASTICO, Pasta 
documento, material PVC, com abas e 
elástico, cor transparente, comprimento 
pasta 35cm, largura pasta 24cm, 
transmitância transparente. ACP, ou de 
qualidade equivalente ou superior. 

  

63 04450 20  UN PASTA ABA ELASTICO, pasta 
documento, material PVC, com abas e 
elástico, cor trasnparente, comprimento 
pasta 35cm, largura pasta 24cm, 
lombada larga (aproximadamente 
56mm), transmitância transparente. 
ACP, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

64 00604 20  UN PASTA CANALETA, pasta canaleta 
removível A4, capa transparente e contra 
capa colorida, anti -estático, material 
leve, atóxico, 100 % reciclável, 
capacidade até 30 folhas, dimensões: 
221 x 309 x 9mm (A x L x P ). YES OU 
ACP, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

65 00317 300  UN PASTA CLASSIFICADORA, plastificada, 
lombo largo, tamanho ofício, com 
ferragem de metal e visor de plástico com 
etiqueta removível, cor azul clara. 
DELLO, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

66 00346 10  UN PASTA GRAMPO TRILHO 
TRANSPARENTE, pasta c/grampo 
plástico transparente, cartão tríplex 
300gramas, c/10 unidades, cor preta, 
Medida: 345 x 0x 235 mm, Gramatura: 
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300 a 310 grs/m². Espessura: 0,4 mm. 
DELLO, ACP ou de qualidade superior.   

67 03729 20  UN PASTA PLÁSTICA MINI, com aba 
elástica, largura 180 mm, altura 150 
mm, espessura 20 mm, cores fumê e 
transparente. ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior.  

  

68 02824 30  UN PASTA REGISTRADORA AZ, ofício, 
lombo largo, cor preto rajado. FRAMA, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

  

69 04890 20  UN PASTA SANFONADA, ofício, com 12 
divisões, medidas 255 x 36x 388 mm, 
produto certificado pelo INMETRO. 
POLIBRAS, ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

70 00364 20  UN PASTA SUSPENSA, Pasta suspensa, em 
cartolina, gramatura 35g/m2, sem 
prendedor interno, tamanho 37x24cm, 
visor plástico transparente com 9cm, na 
cor marmorizada, com haste em metal e 
ponteiras plásticas. TN, ou de qualidade 
superior.   

  

71 01348 10  UN PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS), 
Perfurador papel, material metal, tipo 
grande (11,5cm de base maior), 
tratamento superficial pintado, híbrida, 
com pinos oxidados e base plástica, com 
duas indicações para centragem do 
papel, capacidade perfuração mínima de 
12fls de gramatura 75g/m2, 
funcionamento manual. GRAMPLINE, 
CÁVIA, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

72 00068 01  ESTOJO PINCEL, pincel atômico, permanente, 
cor azul/preta/vermelha, com tampa 
asfixiante, ponta de nylon 5,9mm,com 
grande reservatório de tinta 
(8,5x70mm). Composição: resina 
plástica, tinta à base de corante orgânico 
e água. Estojo com 12 unidades. 
COMPACTOR, PILOT ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

73 04891 04  CX PLÁSTICOS PARA PASTA, para pastas 
catálogos e fichários, tamanho ofício 
(240 mm x 320 mm), fino (0,06 mm), 04 
furos pacote com 400 unidades. ACP, 
DAC ou de qualidade superior. 

  

74 00065 

 

04  CX PLASTICO PARA PASTA, tipo plástico 
polietileno liso de alta transparência, 
espessura de 1mm, medindo 
240x330mm, com 04 furos, caixa com 
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1.000 unidades. ACP, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

75 04452 06  UN PORTA FITA ADESIVA, porta fita 
adesiva, suporte para rolo grande, 
material plástico, cor grafite, formato 
retangular, tamanho grande, com área 
frontal que facilite o corte, cortador em 
metal e base antiderrapante. CÁVIA, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

  

76 01212 06  PÇ PRANCHETA MDF para uso em geral, 
ofício A4, de madeira, com prendedor 
metálico, 23 x 33 cm. SOUZA, WALEU, ou 
de qualidade equivalente ou superior. 

  

77 04054 10  UN RÉGUA ALUMÍNIO, comprimento 
30cm, espessura 2mm, graduação 
centímetro/milímetro, tipo material 
rígido, cor cristal, transmitância 
transparente. LEO LEO, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

78 00071 10  UN RÉGUA PLASTICA 30 CM, régua 
escritório, reforçada, material plástico, 
comprimento 30cm, espessura 2mm, 
graduação centímetro/milímetro, tipo 
material rígido, cor transparente. 
COMPACTOR, PILOT ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

79 04312 06  UN SUPORTE PARA FITA LACRADORA, 
suporte para fita lacradora grande até 50 
mm, para empacotamentos de caixa de 
papelão. Altura 9,0 cm, Largura 9,0 cm e 
Profundidade 30,0 cm. Peso: 0,023 KG. 
ADELBRAS, WALEU, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

80 01983 10 

 

 UN TESOURA GRANDE, tesoura multiuso 
com lâmina em aço inoxidável, 8”, cabo 
plástico preto, tamanho aproximado 
20cm. JOCAR, TILIBRA, ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

81 01982 10  UN TESOURA PEQUENA, tesoura, sem 
ponta, lâmina em aço inoxidável com 
1,2mm, pontas arredondadas, cabo com 
formato anatômico, ABS, cor preta. 
SERTIC, CLASSE ou de qualidade 
equivalente ou superior. 

  

82 00074 10  UN TINTA PARA CARIMBO, tinta para 
carimbo, sem óleo, cor preta/azul, 
aspecto físico líquido. Composição: água, 
pigmentos. Frasco de 42ml. MARIPEL, 
PILOT, ou de qualidade equivalente ou 
superior. 

  

83 00075 01  CX TINTA PARA PINCEL PILOT, 
reabastecedor para pincel atômico 
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1100p, 37 ml, cor azul, tinta permanente 
a base de álcool.  Caixa com 12 unidades. 
PILOT TR 37, ou de qualidade superior.  

 
Condições Gerais: 
 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Local e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
 


