
Proc. Administrativo 121/2022

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial 

Data: 18/03/2022 às 13:12:39

Setores (CC):

GP, GP-DC, GP-DF, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

Pregão Presencial Expediente

 

 

Bom dia

CONSIDERANDO o memorando do Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina, autorizando a realização dos
procedimentos para a implementação da seleção e contratação de empresa de fornecimento de materiais de
Expediente, ficam os setores cientificados dos documentos a seguir, com previsão da assentada para dia 28 de
março de 2022.

CONTABIL/FINANCEIRO:

Confirmar disponibilidade de dotação e recursos.

EQUIPE DO PREGÃO 

Ciência do procedimento

PROCURADORIA

Emissão do parecer sobre consonância à legalidade, possibilidade e adequação;

PRESIDÊNCIA

Ciência das providências

_

Marta Regina Pereira Dos Santos  

Diretor

Anexos:

A_GOMES_PAPELARIA.pdf

cotacao_ALEA.pdf

EDITAL_pregao_presencial_ESCRITORIO.pdf

Menorando_expediente.pdf
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portaria_pregao.pdf

Termo_de_referencia_material_de_expediente.pdf
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COTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE 

EMPRESA: ALEA COOMERCIAL LTDA  CNPJ: 12.011.917/0001-70 

CONTATO: (75) 3021-0321 - RESPONSÁVEL: VICTOR 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD MARCA  VALOR 
UNITÁRIO  

 VALOR 
TOTAL  

1 

APAGADOR QUADRO 
BRANCO, corpo plástico, com 
feltro, dimensões 140 mm 
(comprimento) x 50 mm (largura) 
x 40 mm (altura), com variacao de 
+/- 5 mm. Embalagem com dados 
de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

unidade 50 CIABRINK  R$      7,00   R$         350,00  

2 

APONTADOR - para lápis, 
duplo, com depósito, material 
termoplástico, tipo escolar, cor 
variada, tamanho médio.Caixa 
com 24 und. 

caixa 20 LEO LEO   R$    19,90   R$         398,00  

3 

BANDEIRA DO BRASIL em 
tecido oxford com sublimação 
total, dupla face, com ilhoes na 
lateral, tamanho médio 
90cmx129cm. 

unidade 10 BLUMENAU  R$  155,00   R$      1.550,00  

4 

BANDEIRA DO ESTADO DE 
PERNANBUCO em tecido 
oxford com sublimação total, 
dupla face, com ilhoes na lateral, 
tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 BLUMENAU  R$  155,00   R$      1.550,00  

5 

BANDEIRA DO MUNICÍPIO 
DE PETROLINA em tecido 
oxford com sublimação total, 
dupla face, com ilhoes na lateral, 
tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 BLUMENAU  R$  155,00   R$      1.550,00  

6 

BANDEJA DE 
CORRESPONDÊNCIA 
DUPLA,  confeccionada em 
material acrílico transparente com 
armação de metal e estrutura 
móvel.  Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca 
do fabricante.  Dimensões 

unidade 50 ACRIMET  R$    49,90   R$      2.495,00  
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aproximadas de 260mm x 
350mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO, unidade. 

7 
BARBANTE tipo fitilho para 
embalagem em pvc, rolo com 100 
metros 

unidade 50 EUROROMA  R$    28,90   R$      1.445,00  

8 

BLOCO DE ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 142X198MM, 50 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    32,80   R$      2.624,00  

9 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 200X273MM, 50 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    37,80   R$      3.024,00  

10 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 60X103MM, 400 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    56,80   R$      4.544,00  

11 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 80X110MM, 100 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    39,80   R$      3.184,00  

12 
BLOCO DE ANOTAÇÕES 
COM 100 FLS, 76X76MM, 
FOLHAS PAUTADAS unidade 

300 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$      9,80   R$      2.940,00  

13 

BLOCO DE ANOTAÇÕES 
EMESPIRAL, COM FOLHAS 
PAUTADAS, MÍNIMO DE 60 
FOLHAS. CAPA RÍGIDA, COM 
UMA CANETA ACOPLADA 
AO BLOCO. unidade 150 

ADELBRAS  R$    19,80   R$      2.970,00  

14 

BLOCO DE PAPEL 
FLIPCHART, folhas brancas, 
tamanho 630x800mm, com 50 
folhas. 

unidade 60 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    48,80   R$      2.928,00  

15 

BOBINA CALCULADORA –
cor branca; dimensões 
aproximadas: 57mmx30m. Caixa 
30 unidades 

caixa 3 JANDAIA  R$  155,00   R$         465,00  

1Doc:  Proc. Administrativo 121/2022  |  Anexo: emissao_E82D5B4811E71161615B235A_proc.-administrativo-7--121-2022_assinado_versaoImpressao.pdf (7/30)        6/312



  

 

 

 

 

 

 

 

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 

 

16 

BORRACHA APAGADORA 
ESCRITA-  material borracha, 
largura 17 mm, altura 5,5 mm, 
aplicação para lápis e tinta. 

unidade 80 MERCUR  R$      0,49   R$           39,20  

17 

CADERNO para anotações 
diversas, capa e contracapa em 
papelão 750 g/m2, personalizadas 
com a logomarca da Câmara 
Municipal, 2x1 matérias, espiral, 
contendo 96 fls, 63g,  contendo 
pauta interna com mínimo de 30 
linhas, com espaço lateral para 
anotações diversas, espaço 
superior para título e espaço 
inferior para sumário. Contendo 
bolsa em pvc.  Formato 
200x275mm. 

unidade 250 JANDAIA  R$    15,50   R$      3.875,00  

18 
CAIXA ARQUIVO - material 
plástico, dimensões 135x240x360 
mm, cor preta. 

unidade 800 DELLO  R$    10,20   R$      8.160,00  

19 

CAIXA MULTIUSO em plástico 
polipropileno, com adesivo para 
anotações, pegadores lateral. 
dimensões 
440mmx180mmx270mm unidade 

30 DELLO  R$    42,50   R$      1.275,00  

20 

CAIXA ORGANIZADORA 
empilhavel em material plástico 
polipropileno, corpo transparente, 
tampa azul, com feicho, dobradiça 
e alça na parte superior. Medidas 
460mmx215mmx280mm. unidade 

30 ARQPLAST  R$    69,90   R$      2.097,00  

21 

CALCULADORA 
ELETRÔNICA – calculadora 
eletrônica de mesa 12 dígitos, 
visor LCD, memória cálculo, 
desligamento automático, 
corrente: pilha 1,5 ou energia 
solar. Dimensão aproximada: 
14x9cm. Referência: Masterprint 
MP 1005, ELGIN MV 4123, 
ELGIN MV 4124. 

unidade 40 CLASSE  R$    47,80   R$      1.912,00  
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22 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta azul. Características 
adicionais: corpo sextavado 
(caixa com 50 unidades) 

caixa 70 BIC  R$    35,00   R$      2.100,00  

23 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta preta. Características 
adicionais: corpo sextavado 
(caixa com 50 unidades) 

caixa 50 BIC  R$    35,00   R$      1.400,00  

24 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta vermelha. Características 
adicionais: corpo sextavado 
(caixa com 50 unidades) 

caixa 10 BIC  R$    35,00   R$         350,00  

25 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta 
porosa e chanfrada, cor amarela. 

unidade 480 BIC  R$      2,20   R$      1.056,00  

26 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta 
porosa e chanfrada, cor laranja 

Unidade 240 BIC  R$      2,20   R$         528,00  

27 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta 
porosa e chanfrada, cor verde. 

Unidade 480 BIC  R$      2,20   R$      1.056,00  

28 

CANETA PARA CD, tinta 
permanente em diversas 
superficies. Caixa com 12 
unidades. 

Caixa 15 PILOT  R$    69,90   R$      1.048,50  

29 

CD-R virgem, gravação a 
24X650MB dados / 74 min. 
áudio, lacrado em estojo plástico 
individual. - Capacidade para 
armazenagem de 650MB de 
dados, ou 74 minutos de áudio - 
Velocidade de gravação ate 24 X, 
- Face não gravável fosca com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 

Unidade 100 MULTLASER  R$      2,10   R$         210,00  
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de gravação, e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual 
tipo jewel Box (caixa de cd com 
frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, 
interno ao estojo , com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual 
tipo Jewel Box (caixa de cd com 
frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, 
interno  ao estojo, com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, para ser utilizado 
com identificação e índice do 
conteúdo após gravação sem 
abertura do estojo, embalagem 
contendo 1 unidade. 

30 

CLIPS - bomba 
incendiária/bomba fins gerais - 
clip aço, paralelo niquelado n° 6/0 
(caixa com 50 unidades). 

Caixa 600 ACC  R$      3,55   R$      2.130,00  

31 

CLIPS - bomba 
incendiária/bomba fins gerais - 
clip aço, paralelo niquelado n° 8/0 
(caixa com 25 unidades). 

Caixa 400 ACC  R$      3,55   R$      1.420,00  

32 

CLIPS em arame de aço com 
acabamento niquelado, tratamento 
anti-ferrugem n° 02 (caixa com 
100 unidades), clipes pequenos 
para papel, formato paralelo 
confeccionado em arame 
galvanizado flexível, sem 
oxidações e sem deformações 
provenientes de desajustes na 
fabricação, correspondente ao 
padrão comercial 2/0. 

Caixa 800 ACC  R$      2,85   R$      2.280,00  
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33 

COLA - composição polivinil 
acetato - PVA, cor branca, 
aplicação papel, características 
adicionais: lavável e atôxica. 
Frasco 90g. 

Frasco 600 GLUCK  R$      1,99   R$      1.194,00  

34 

COLA BASTÃO, em tubo 
plástico, não toxica, base 
giratória, formato cilíndrico, peso 
liquido mínimo 8 g e máximo 10 
g, com selo Inmetro, dados de 
identificação do produto e marca 
do fabricante, Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s)do 
INMETRO.Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO, com 12 unidades 

unidade 100 RENDICOLLA  R$    14,90   R$      1.490,00  

35 
COLCHETE N° 6, DUAS 
PONTAS. CAIXA COM 72 
UNIDADES. 

Caixa 25 
ACC  R$      5,80   R$         145,00  

36 
COLCHETE N° 8, DUAS 
PONTAS. CAIXA COM 72 
UNIDADES. 

Caixa 25 
ACC  R$    10,20   R$         255,00  

37 

CORRETIVO LÍQUIDO - 
homogêneo, aplicação a pincel, 
com tampa rosqueável, diluívio 
em água. Deverá cobrir na 
primeira demão a escrita sem 
permitir a leitura do erro após a 
secagem e aceitar nova escrita por 
cima. O conjunto composto pelo 
frasco, tampa rosqueável e pincel 
deverá apresentar resistência 
adequada, não podendo apresentar 
deformações que prejudiquem seu 
uso. Referência: Faber Castel, 
Bic. 

Unidade 120 BIC  R$      1,99   R$         238,80  

38 
ELÁSTICO amarelo n°18 pacote 
com 60 unidades.  

Pacote 50 MERCUR  R$      5,20   R$         260,00  
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39 

ENVELOPE CARTA OFÍCIO, 
cor branca, Dimensões 
aproximadas 114mm X 229mm, 
90g Características adicionais: 
sem impressão. 

Unidade 1200 CELUCAT  R$      0,25   R$         300,00  

40 

ENVELOPE SACO - material 
papel alcalino, gramatura 75g/m2, 
tipo ofício, dimensões 
aproximadas: comprimento 
340mmx24mm, cor branca. 
Características adicionais: sem 
impressão. 

unidade 2500 CELUCAT  R$      0,65   R$      1.625,00  

41 

ENVELOPE SACO – MEIO 
OFÍCIO. Dimensões aproximadas 
16,2cm X 22,9cm, cor branca. 
Características adicionais: sem 
impressão. 

Unidade 1500 CELUCAT  R$      0,45   R$         675,00  

42 

ENVELOPE SACO A4 - papel 
ofício: 75g ou 90g. cor branca. 
Dimensões aproximadas: 
22cmx32cm. Características 
adicionais: sem impressão. 

Unidade 1400 CELUCAT  R$      0,55   R$         770,00  

43 

ESTILETE - estilete, tipo ino,  
material corpo plástico, 
características adicionais: lâmina 
aço com tratamento superficial 
galvanizado, tipo fixação lâmina 
encaixe por pressão. 

Unidade 250 
MASTERPRI

NT 
 R$      1,85   R$         462,50  

44 

ESTILETE - estilete, tipo largo, 
espessura 18 mm, material corpo 
plástico, características adicionais: 
lâmina aço com tratamento 
superficial galvanizado, tipo 
fixação lâmina encaixe por 
pressão. 

Unidade 250 
MASTERPRI

NT 
 R$      2,45   R$         612,50  

45 

ETIQUETA - Etiqueta ink-
jet/laser Carta. Dimensões: 
25,4x101,6mm, etiqueta por 
folha: 20. Etiqueta por 
envelope: 2000 unid. Referência: 
código 6181 (Pimaco) 

Pacote 20 PIMACO  R$    78,90   R$      1.578,00  
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46 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 25 x 
99 mm na cor branca, tamanho A 
4 Podem ser usadas tanto 
manualmente como no 
computador, copiadora ou 
máquina de escrever. Fabricadas 
com papel e adesivo especial para 
obter melhor impressão e a 
melhor aderência. Embalagem 
contendo 22 (vinte e dois) 
etiquetas por folha, com 25 (vinte 
e cinco) folhas. 

unidade 40 
PIMACO  R$    45,90   R$      1.836,00  

47 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 33,9 x 
101,6 mm na cor branca. Podem 
ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora 
ou máquina de escrever. 
Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor 
impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 100 (cem) 
folhas com 14 (quatorze) etiquetas 
cada.  

unidade 30 
PIMACO  R$    79,80   R$      2.394,00  

48 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 50,8 x 
101,6 mm na cor branca. Podem 
ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora 
ou máquina de escrever. 
Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor 
impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 10 (dez) 
etiquetas por folha, com 100 
(cem) folhas. 

unidade 30 
PIMACO  R$    79,80   R$      2.394,00  

49 
EXTRATOR DE GRAMPO - 
material aço tipo espátula, 
tratamento superficial cromado. 

unidade 250 JAPAN  R$      2,99   R$         747,50  
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50 

FITA ADESIVA - material 
crepe, tipo monoface, dimensões 
aproximadas: largura 48 mm, 
comprimento 50 m, cor bege, 
aplicação multiuso. 

unidade 60 ADELBRAS  R$    13,50   R$         810,00  

51 

FITA ADESIVA ESPUMA 
DUPLA FACE- Adesivo 
Permanente, Dimensões 
aproximadas: 2,4cm x 1,5m. 
Referência: Fita Scotch® Fixa 
Forte da 3M. 

unidade 60 ADELBRAS  R$    31,90   R$      1.914,00  

52 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- - medindo 45mm x 45m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 250 ADELBRAS  R$      6,80   R$      1.700,00  

53 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- medindo 12mm x 10m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 300 ADELBRAS  R$      1,50   R$         450,00  

54 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- medindo 25mm x 50m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 300 ADELBRAS  R$      4,20   R$      1.260,00  

55 

FITA PARA IMPRESSORA 
DE CHEQUE- CMI 600- haste 
curta; Cor: preta, para máquina de 
cheque tipo Bematech. Referência 
da fita: masterprint 

unidade 5 MENNO  R$    45,50   R$         227,50  

56 

FLIP-CHART PARA 
QUADRO BRANCO E BLOCO 
DE PAPEL. ALTURA 
REGULÁVEL, SISTEMA DE 
PÉS ADAPTÁVEIS AO SOLO, 
ESTRUTURA EM AÇO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA ALUMÍNIO, 
PERNAS METÁLICAS 
RETRÁVEIS, TELA EM MDF 
COM ACABAMENTO UV 
PARA USO DE QUADRO 
BRANCO, ALTURA: 175 CM. 

unidade 15 
SOUZA  R$  120,30   R$      1.804,50  
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GARRAFA PARA ÁGUA 
(squeeze escolar) – garrafa para 
água 500 a 550ml, com logomarca 
da Câmara Municipal, com a 
tampa fechada. Tampa rosqueável 
em pp - polipropileno,  cor a 
definir, com bico em pvc flexível, 
no centro da tampa na cor natural 
com sistema de abre e fecha para 
saída da agua, removível para 
lavar e com trava de segurança na 
base do bico. O corpo da garrafa 
deve ser em blenda de pebd - 
polietileno de baixa densidade e 
pead – polietileno de alta 
densidade não reciclados e 
fabricado sem relevos ao longo do 
corpo para evitar acumulo de 
sujeira. O produto deverá atender 
os requisitos da norma da anvisa 
para contato com alimentos rdc 
51/2010. Apresentar laudo de 
ensaio de migração total do 
produto emitido por laboratório 
acreditado. Apresentar laudos 
declaratórios referentes aos 
pigmentos verde e branco de 
atendimento à resolução 105/99 
da anvisa que dispões sobre 
pigmentos para embalagens em 
contato com alimentos. 
Apresentar laudos declaratórios 
referentes às quatro matérias 
primas utilizadas na composição 
do produto: pp, pvc, pead e pebd 
de atendimento à norma anvisa 
rdc 91/2001 referente a materiais 
para embalagens em contato com 
alimentos. Apresentar certificado 
de regularidade da indústria 
fabricante da garrafa fornecida – 
cr/ctf no cadastro técnico federal 
mma/ibama – para fabricação de 
artefatos de materiais plásticos. 

unidade 250 
BB BRIDES  R$    12,90   R$      3.225,00  
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GRAMPEADOR - material ferro, 
tipo mesa, capacidade mínima de 25 
fls. Aplicação folhas, tamanho 
grampo 26/6, características 
adicionais: reforçado, tamanho 
grande. 

unidade 50 CLASSE  R$    23,90   R$      1.195,00  

59 

GRAMPEADOR - material ferro, 
tipo mesa, capacidade mínima de 50 
fls. Aplicação folhas, tamanho 
grampo 26/6, características 
adicionais: reforçado, tamanho 
grande. 

unidade 50 CLASSE  R$    48,50   R$      2.425,00  

60 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR - em aço 
niquelado n° 26/6 - caixa com 1000 
unidades 

unidade 52 ACC  R$      2,50   R$         130,00  

61 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR, tamanho 23/13 
para grampeador, galvanizado. 
Embalagem: caixa com 5.000 
(cinco mil) unidades, com dados 
de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

unidade 30 ACC  R$    59,20   R$      1.776,00  

62 

LÁPIS GRAFITE - n°02, apontado, 
confeccionado com madeira, isenta 
de nós, apresentando colagem 
perfeita das metades e rígida fixação 
do grafite, de maneira a não permitir 
seu deslocamento ou quebra durante 
o apontamento. Deverá ser recoberto 
com tinta preta atôxica, A barra 
interna do grafite deverá ter dureza 
HB, possuir constituição uniforme, 
ser isenta de impureza e ser atôxica. 
CAIXA COM 144 UNIDADES. 
Características: diâmetro mínimo 6,5 
mm, comprimento mínimo 170 mm - 
diâmetro do grafite: 2 mm - dureza n° 
02 HB. Deverá atender ao 
estabelecido na norma NBR 15236 e 
ao selo do INMETRO. 

caixa 5 LEO LEO   R$    49,00   R$         245,00  

63 

LAPISEIRA GRAFITE 0,5mm, 
corpo plástico opaco, ponta semi-
retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de 
mina grafite na parte superior, 
borracha branca acoplada. 

unidade 15 BIC  R$    92,90   R$      1.393,50  
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Diâmetro de 0,5mm. Caixa com 
12 und. 

64 

LAPISEIRA GRAFITE 0,7mm, 
corpo plástico opaco, ponta semi-
retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de 
mina grafite na parte superior, 
borracha branca acoplada. 
Diâmetro de 0,7mm. Caixa com 
12 und. 

unidade 20 BIC  R$    92,90   R$      1.858,00  

65 

LIVRO ATA: Capa: Dura preta. 
Dimensões aproximadas: 205 mm 
x 300 mm. Folhas Internas: papel 
offset numeradas. Gramatura: 56 
g/m². Quantidade de folhas: 
Contém 100 folhas pautadas. 

unidade 120 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    14,90   R$      1.788,00  

66 

LIVRO PROTOCOLO - 
material papel offset, quantidade 
100 fls., dimensões aproximadas: 
comprimento 230 mm, largura 
170 mm, tipo capa dura. 
Características adicionais: com 
folhas pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54 
g/m2. 

unidade 40 
SÃO 

DOMINGOS 
 R$    15,50   R$         620,00  

67 
MÍDIA EM PEN DRIVE 16GB 
USB Leitura 10MB/s e Gravação 
3MB/s Preto 

unidade 80 MULTLASER  R$    35,80   R$      2.864,00  

68 
MÍDIA EM PEN DRIVE 32GB 
USB Leitura 10MB/s e Gravação 
3MB/s Preto 

unidade 60 MULTLASER  R$    49,50   R$      2.970,00  

69 
MÍDIA EM PEN DRIVE 64GB 
USB Leitura 13MB/s e Gravação 
5MB/s Preto 

unidade 40 MULTLASER  R$    68,90   R$      2.756,00  

70 
MINA GRAFITE 0,5mm, tipo 
2b, embalagem tubo com 12 
unidades 

unidade 
50 

LEO LEO   R$      2,50   R$         125,00  

71 
MINA GRAFITE 0,7mm, tipo 
2b, embalagem tubo com 12 
unidades. 

unidade 
100 

LEO LEO   R$      2,50   R$         250,00  
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MOLHADOR de dedos, em 
pasta, ligeiramente perfumado, 
para manuseio de papeis em geral. 
Embalagem com 12 g. 

UNID 200 RADEX  R$      5,20   R$      1.040,00  

73 

MOUSE Box Óptico Com Fio 
Preto Usb. Com tecnologia Plug 
& Play, conexão automática. 
Conta com velocidade de 
1200dpi. 

UNID 40 MULTLASER  R$    25,60   R$      1.024,00  

74 

MURAL FLANELADO 
VERDE, 
DIMENSÕES 450MMX 650MM, 
MOLDURA MADEIRA EM  
MDF. 

UNID 25 SOUZA  R$    55,90   R$      1.397,50  

75 

MURAL FLANELADO 
VERDE, 
DIMENSÕES 600MMX 900MM, 
MOLDURA MADEIRA EM  
MDF. 

UNID 25 SOUZA  R$    85,20   R$      2.130,00  

76 

MURAL FLANELADO 
VERDE, 
DIMENSÕES 900MMX 
1200MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

UNID 25 SOUZA  R$  102,90   R$      2.572,50  

77 

ORGANIZADOR DE 
DOCUMENTOS triplo vertical, 
cristal, tamanho 
16cmx23cmx32cm 
(compxlargxalt) UNID 

30 ACRIMET  R$    55,90   R$      1.677,00  

78 
PAPEL METRO, bobina de 
papel branco, tamanho 
aproximado 1,00m x 100 m. 

UNID 10 GB  R$  250,00   R$      2.500,00  

79 
PAPEL METRO, bobina de 
papel kraft, tamanho aproximado 
1,20m x 100 m.  

UNID 10 SANTEX  R$  220,00   R$      2.200,00  

80 
PAPEL OFÍCIO - A4, 210x297 
mm, alcalino, 75gr/m, com 500 
folhas. 

resma 900 CHAMEX  R$    24,90   R$    22.410,00  

81 

PAPEL VERGÊ - material 
celulose, cor branca, gramatura: 
180g/m2, comprimento 297mm, 
largura 210 mm, pacote com 50 
fls. 

pacote 30 USAPEL  R$    18,90   R$         567,00  
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82 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO – 2CM, pasta com aba e 
fecho de elástico em 
polipropileno, feita de plástico 
transparente, no tamanho ofício; 
com ilhoses de metal; gramatura: 
250 a 270g/m grs/m, medidas 35 
cm x 23 cm x 2cm de espessura 
na cor transparente. 

unidade 500 ACP  R$      4,60   R$      2.300,00  

83 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO – 3CM, pasta com aba e 
fecho de elástico em 
polipropileno, feita de plástico 
transparente, no tamanho ofício; 
com ilhoses de metal; gramatura: 
250 a 270g/m grs/m, medidas 35 
cm x 23 cm x 3cm de espessura 
na cor transparente. 

  600 ACP  R$      5,20   R$      3.120,00  

84 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO - 5CM pasta com aba e 
fecho de elástico em 
polipropileno, feita de plástico 
transparente, no tamanho ofício; 
com ilhoses de metal; gramatura: 
250 a 270g/m grs/m, medidas 35 
cm x 23 cm x 5,5 cm de espessura 
na cor transparente. 

unidade 600 ACP  R$      8,20   R$      4.920,00  

85 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO FINA - pasta com aba e 
fecho de elástico em 
polipropileno, feita de plástico 
transparente, no tamanho ofício, 
medidas aproximadas 35x24cm, 
cor transparente. 

unidade 400 ACP  R$      3,10   R$      1.240,00  

86 

PASTA ARQUIVO, cartão 
prensado, tipo az, lombada 
estreita, tamanho ofício, 
aplicação arquivo. Dimensões 
aproximadas: Altura: 34cm 
Largura: 28cm Lombada: 6cm. 
Cor Preta 

unidade 300 FRAMA  R$    16,80   R$      5.040,00  
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87 

PASTA ARQUIVO, material 
papelão prensado, tipo az, 
lombada larga. Dimensões 
aproximadas: largura 280 mm, 
altura 350 mm, lombada 85 mm. 
Cor preta. Características 
adicionais com ferragem tipo 
alavanca. 

unidade 600 FRAMA  R$    16,80   R$    10.080,00  

88 

PASTA ARQUIVO, nome pasta 
arquivo ( pasta az plástica, lombo 
largo, na cor azul royal. 
Dimensões aproximadas: 
285x34,5x7,3cm. (Referência 
chies ou qualidade superior). 

unidade 400 FRAMA  R$    16,80   R$      5.040,00  

89 

PASTA CATÁLOGO C/100 
ENV. OFÍCIO 0,06 PEBD 
C/VISOR, FORMATO OFÍCIO, 
COM BOLSO E COM VISOR, 4 
COLCHETES, 100 
ENVELOPES, DIMENSÕES: 
243 X 330  

uinidade 60 ACP  R$    36,90   R$      2.214,00  

90 

PASTA L A4 – Pasta “L” em 
polipropileno flexível para 
transporte e armazenamento de 
documentos, cor transparente. 

Unidade 2000 ACP  R$      1,55   R$      3.100,00  

91 

PASTA OFÍCIO COM 
GRAMPO, material plástico, 
gramatura: 34x24cm, cor 
transparente. 

Unidade 2000 ACP  R$      2,60   R$      5.200,00  

92 

PASTA SUSPENSA EM 
CARTÃO 240 G/M² 
MARMORIZADO 
PLASTIFICADA (PINTADA) 
CASTANHA, HASTE 
PLÁSTICA, ACOMPANHA 
GRAMPOS PLÁSTICOS, 
VISORES E ETIQUETAS, 
POSSUI 6 DIFERENTES 
FURAÇÕES PARA O 
GRAMPO, ABAS COLADAS 
INTERNAMENTE C/6 
POSIÇÕES PARA VISORES E 
ETIQUETAS, DIMENSÕES: L X 
A X P: 25 X 11,5 X 41,5 CM, 

CX 300 POLICART  R$    89,00   R$      2.225,00  
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EMBALAGEM C/ 25 
UNIDADES  

93 

PASTA SUSPENSA 
PLASTIFICADA HASTE 
PLÁSTICAS, TRIPLEX 275G,  
FEITA EM CARTÃO TRIPLEX 
PLASTIFICADO COM FUNDO 
BRANCO, HASTES 
PLÁSTICAS, 6 POSIÇÕES 
PARA VISOR E 
ETIQUETA,DIMENSÕES: 360 
X 240 MM, EMBALAGEM 
COM 6 UNIDADES  

CX 300 POLICART  R$    26,70   R$      1.335,00  

94 

PERCEVEJO 10MM 
DOURADO, REVESTIDO DE 
NÍQUEL, PONTAS 
PERFURANTES, 
EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. 

CAIXA 30 
EASY 

OFFICE 
 R$      5,10   R$         153,00  

95 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 100 fls., 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

Unidade 10 MAPED  R$  320,00   R$      3.200,00  

96 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 30fls, 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

Unidade 60 MAPED  R$    78,50   R$      4.710,00  

97 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 60 fls., 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

Unidade 30 MAPED  R$  210,00   R$      6.300,00  

98 
PILHA ALCALINA, tamanho C, 
1,5 volts, embalagem com 02 
unidades, dados de identificação 

UNID 30 
PANASONIC  R$    25,00   R$         750,00  
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do produto e marca do fabricante, 
unidade.  

99 

PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta 
azul. 

Unidade 240 PILOT  R$      4,50   R$      1.080,00  

100 

PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta 
preta. 

Unidade 240 PILOT  R$      4,50   R$      1.080,00  

101 

PINCEL QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL. PONTA 
DE 4,0MM, ESPESSURA DE 
ESCRITA 2,0MM, 
EMBALAGEM COM 12 
UNIDADES, DIVERSAS 
CORES. 

Caixa 30 PILOT  R$    42,90   R$      1.287,00  

102 

PORTA OBJETO – objeto em 
acrílico transparente, tipo 
conjugado, com divisória para 
caneta, clips e cartão, nas 
dimensões aproximadas 28x9x10 
cm. 

Unidade 150 ACRIMET  R$    25,50   R$      3.825,00  

103 

PRANCHETA PORTÁTIL 
A4/OFÍCIO – material MDF, 
dimensões 330x230x3mm. 
Características adicionais: com 
prendedor em metal 

unidade 60 SOUZA  R$      9,50   R$         570,00  

104 
QUADRO BRANCO 1,20X0,90 
MOLDURA ALUMÍNIO. 

UNID 25 SOUZA  R$  125,50   R$      3.137,50  

105 
QUADRO BRANCO 100X60 
MOLDURA ALUMÍNIO. 

Unidade 25 SOUZA  R$    99,00   R$      2.475,00  

106 

REABASTECEDOR 
P/PINCEL QUADRO BRANCO 
40 ML TINTA ESPECIAL PARA 
REPOSIÇÃO NO PINCEL 
PARA QUADRO BRANCO, 
CAIXA COM 12 UNIDADES, 
CORES DIVERSAS 

caixa 30 BIC  R$    65,00   R$      1.950,00  

107 

RÉGUA, em material plástico, 
cor: branco, graduada em 30 cm, 
subdivisão em mm, com  3,00 mm 
de espessura e 35 mm de largura, 
unidade.  

Unidade 200 WALEU  R$      1,20   R$         240,00  
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108 

RÉGUA, em material plástico, 
cor: branco, graduada em 50 cm, 
subdivisão em mm, com  3,00 mm 
de espessura e 35 mm de largura, 
unidade.  

Unidade 100 WALEU  R$      3,50   R$         350,00  

109 

ROLETE ENTINTADOR 
BICOLOR-  modelo: IR40T; 
para calculadora eletrônica 
compatível com os modelos de 
calculadora Elgin MA-5121, MR-
6124. 

Unidade 15 
COLOR 
PRINT 

 R$    19,60   R$         294,00  

110 
SUPORTE PARA MONITOR, 
em MDF, com 2 gavetas, cor 
preta. Dimensões 39x26x12 

unidade 50 SOUZA  R$  102,00   R$      5.100,00  

111 

TECLADO COM FIO Usb 
Preto Resistente a água.  Com 
tecnologia Plug & Play, conexão 
automática. 

Unidade 40 MULTLASER  R$    50,00   R$      2.000,00  

112 

TESOURA PEQUENA,  cabo 
emborrachado anatômico, lâmina 
de aço inox com marca do produto 
na lâmina, tamanho médio 12 cm. 

Unidade 250 
TRAMONTIN

A 
 R$      7,20   R$      1.800,00  

113 

TESOURA MULTIUSO – em 
metal, cabo plástico ou 
emborrachado, com formato 
anatômico e lâminas em aço 
inoxidável, 21cm. 

Unidade 50 
TRAMONTIN

A 
 R$    21,00   R$      1.050,00  

114 

TINTA PARA CARIMBOS – 
cor preta, componentes: água, 
pigmentos, aspecto físico líquido, 
aplicação almofada, capacidade 
frasco 40 ml. 

Frasco 24 RADEX  R$      3,50   R$           84,00  

115 

TRILHO - GRAMPOS PARA 
PASTA- tipo trilho 80mm. 
Grampo em aço para usar em 
pastas e armazenar documentos, 
possui trilhos móveis para fechar.- 
Tamanho: 80mm.-Caixa com 50 
unidades. 

caixa 10 ACP  R$    26,00   R$         260,00  

 
TOTAL R$ 236.745,00 
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1  

1. DO OBJETO: 

2. DA RETIRADA DO EDITAL 

 

 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA - PE, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ nº 11.473.675/0001-74, através da Comissão de 

Licitação, constituída conforme disposto Portaria n.º 002/2022 de 03 de janeiro de 

2022, torna público que fará realizar às 14 horas do dia 28 de março de 2022, horário 

de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na forma de 

julgamento pelo menor preço por item, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis 

Complementares nº 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este 

Edital, destinado à, aquisição dos itens, conforme segue: 

 

1.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por objeto Contratação de empresa para o 

fornecimento de materiais de expediente e escritório para a CÂMARA MUNICIPAL, 

conforme especificações do Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL. 

        1.2 O valor estimado da contratação é de R$ 452.449,16 (Quatrocentos cinquenta e 

dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos). 

 

 

2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, na sala da Diretoria/Licitações, pavimento inferior, no 

horário das 07:00h às 13:00h na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à 

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-

200, licitacaocamarapetrolina@gmail.com , sem ônus. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2022 

1Doc:  Proc. Administrativo 121/2022  |  Anexo: emissao_E82D5B4811E71161615B235A_proc.-administrativo-7--121-2022_assinado_versaoImpressao.pdf (24/30)        23/312



 

 

2  

3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) 

4. DOS PRAZOS 

 

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos 

termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados 

a Diretoria/Licitações aos cuidados da Pregoeira, em até 02 (dois) dias, antecedendo a 

data definida para a abertura da sessão; 

3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Presidência da Câmara de 

Vereadores, aos cuidados do Pregoeira, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, 

acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do 

outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do 

outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de 

abertura. 

3.3 Outras informações pelo telefone: (87)3862-9265 ou por e-mail: 

licitacaocamarapetrolina@gmail.com 

 

4.1 Os prazos do objeto ora licitado começarão a fluir da data da assinatura do contrato;  

4.2  O Prazo de entrega dos bens será de, no máximo, 7 (sete) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.  

4.3 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos 

casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter 

excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por 

escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia do seu vencimento, anexando-se 

documento comprobatório do alegado pela Contratada.  

4.4 Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: 

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20, TEL: 

(87)3862-9265, e-mail: gabineteaerocruz@gmail.com 

4.5  Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do 

Contratante. 
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5. DO PAGAMENTO 

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO -
GARANTIA 
 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

5.1 O pagamento será realizado com o envio da nota fiscal dos bens que foram 

solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, 

devidamente atestada pelo setor competente. 

5.2 Após o envio da nota fiscal serão realizados os procedimentos legais cabíveis de 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta 

de Preços e demais documentos inerentes ao Processo. 

 

6.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, contados 

da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado 

automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do 

processamento desta licitação. 

6.2 . Adotar-se-á como critério de aceitabilidade o do menor preço por item. 

6.3 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, aos tributos e aos 

demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato. 

6.4 A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos 

unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifique o produto cotado.  

6.5  Poderá ser exigido dos PROPONENTES a apresentação de folders, prospectos, 

catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, contendo especificações claras e 

detalhadas dos materiais em aquisição. 

6.6 O Prazo de garantia será no mínimo de 01 (um) ano, contado da data em que forem 

entregues. 

6.7 O fornecedor deverá efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem 

necessários durante o período da garantia. 

 

7.1 Os produtos e ou serviços, objeto desta licitação, serão adquiridos com   recursos 
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8. DA PARTICIPAÇÃO 

9. DO CREDENCIAMENTO 

provisionados nas contas do exercício do ano de 2022. 

 

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina 

Projeto Atividade: 01.031.0001.8001.000 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Fonte: 013 

 

8.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas, que 

satisfaçam as condições do presente Edital de Pregão Presencial N° 002/2022; 

8.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios; 

8.3 Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja 

cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições 

prescritas neste Edital e em seus anexos. 

 

9.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias 

autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro 

documento reconhecido legalmente, que o identifique; 

9.3 O Licitante, se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 

credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida 

em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do 

Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação 

de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 

INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 

9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de 
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10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

participar da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente 

sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor 

recurso, inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às 

ME's e EPP's; 

9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela 

LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta 

Comercial do Estado da jurisdição competente, tanto para licitante com representante ou 

não. 

9.8 Declarar que, o (s) sócio(s) e/ou proprietário (a) da empresa não são pessoas ligadas 

a integrantes do poder Público Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou 

Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até 

o segundo grau, ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a 

documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou 

entregue em mão. 

 

10.1 Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus 

fechos, cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como 

segue: 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

  

11.1  Os envelopes: n° 01 - Proposta e n° 02 - Documentação de Habilitação poderão ser     

entregues na Diretoria/Licitações, na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, 

sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, até às 13 horas do dia 28/03/2022. 

11.2  Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou 

despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em 
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12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr (a). Pregoeiro (a) 

Empresa: 

Referente ao Edital de Pregão Presencial N° 002/2022 

Abertura às 14 horas do dia 28 de março de 2022 

Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro 

PROPOSTA 

13. DA PROPOSTA 

que a Câmara de Vereadores não se responsabilizará por extravio ou atraso; 

11.3  Podem ainda, ser entregues pessoalmente a Pregoeira ou para um Membro da 

Equipe de Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo 

admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para o início do certame. 

 

 

 

13.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma 

via, constando o nome, endereço completo, e-mail, telefone(s) e carimbado com a 

Razão Social. 

13.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem 

entrelinhas; 

13.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo- se 

constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e ou 

Procurador); 

13.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo 

signatário da autora;  

13.5 Ter validade de no mínimo 30 dias; 

13.6 Os produtos deverão ser cotados individualmente, com as especificações 

necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 
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14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr (a). Pregoeiro (a) 

Empresa: 

Referente ao Edital de Pregão Presencial N° 002/2022 

Abertura às 14 horas do dia 28 de março de 2022 

Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro  

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15. DA HABILITAÇÃO 

13.7 Os preços deverão ser cotados, em moeda nacional, com duas casas decimais 

depois da vírgula e, já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, 

custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros 

custos decorrentes ou que venham a serem devidos em razão do objeto deste Edital; 

13.8 Estar acompanhada: 

13.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não 

incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s); 

13.8.2 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que 

submetem se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

 

 

15.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

15.1.1 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído 

pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta 

Comercial do Estado da jurisdição competente. 

15.1.2 Da Declaração que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira 

responsabilidade, até a entrega definitiva; que cumprem plenamente as condições 

estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 

4º da Lei 10.520/02; de que se enquadra ou não na condição de ME ou EPP, nos 

termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 

4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento; 
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NOTAS 

 

15.2 DA REGULARIDADE FISCAL: 

15.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 

15.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CONJUNTA); 

15.2.3 Prova de regularidade com a fazenda Estadual 

15.2.4 Prova de Regularidade com FGTS; 

15.2.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

15.2.6 Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente; 

15.2.7 Contrato Social e alterações se houver (caso tenha sido apresentado no 

credenciamento, não se faz necessário na regularidade fiscal); 

15.2.8 Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado 

15.2.9 Certidão negativa de falência e concordata; 

15.2.10 Declaração de fatos impeditivos 

15.2.11 Declaração Concordância com as Condições do Edital 

15.2.12 Declaração Conforme Art. 27, Inc. V, Lei 8.666/93 

15.2.13 Declaração de inexistência de parentesco com integrantes do poder municipal 

 

15.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.3.1 Atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução 

satisfatória de serviços ou fornecimento similares ao  objeto desta licitação. 

 

1. A certidão que não contar com validade expressa serão considerados válidas por 

30 dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet. 

2. Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 

3. Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; 

preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e 

rubricados pelo Licitante;  
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16.1 Será (ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de 

Preço(s), que deverá (ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, 

ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem 

valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, relativamente à de menor preço; 

16.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

16.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais 

e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 

proclamação do vencedor; 

16.4 Casos duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances; 

16.5 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de 

acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço por item, para tanto o 

preço de cada item não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido; 

16.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a 

palavra ao Licitante, na ordem decrescente dos preços; 

16.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate ou com diferença mínima de R$ 

0,25(vinte e cinco centavos); 

16.8 Dos lances ofertados não caberão retratação; 

16.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo Licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

16.10 Encerrada a fase de lance(s) oral(is), verificar-se-á a natureza do Licitante com o 

menor preço ofertado, para efeito de aplicação do direito de preferência à ME e EPP; 

16.11 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras 

formalidades, adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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16.11.1 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, 

dependendo da forma de julgamento, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) 

apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% do menor preço 

cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  

16.11.2  Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, 

dispondo-a(s) pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito 

de preferência, previsto no Inciso I do art. 45 da LC 123/2006; 

16.11.3 Para efeito do desempate de valor (es) cotado(s) com equivalência, se houver, 

utilizar-se-á o critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a 

colocação da ME ou EPP na escala de classificação para exercer o direito de 

preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do art. 45 da Lei 8.666/93 e no Inciso III 

do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente; 

16.11.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de 

preferência e esta deliberar pela apresentação de nova proposta com preço inferior ao 

menor, até então, cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em 

consequência, encerrada a fase de competição; 

16.11.5 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de 

preferência, e esta deliberar pela não apresentação de nova proposta com preço inferior 

ao menor, até então, cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor 

classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos, 

observando-se o limite das classificadas; 

16.11.6 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e a que 

exercer não atender as exigências edilícias, a empresa que apresentou a melhor 

proposta, independente de se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a 

vencedora da licitação; 

16.12 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta 

inicial de menor preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto 

licitado; 

16.13 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor 

não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua 
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aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a 

apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de 

intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e 

seus anexos; 

16.14 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor 

preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, 

para verificação do atendimento das condições de habilitação; 

16.15 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o 

inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem 

de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 

sendo o respectivo Licitante declarado vencedor;  

16.16 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá 

negociar com o Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 

16.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 

vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, 

registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se 

manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do 

recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 

16.18 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública 

caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer; 

16.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 

para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as 

disposições do item acima; 

16.20 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio 

e por todos os Licitantes presentes; 

1Doc:  Proc. Administrativo 121/2022  |  Anexo: PREGAO_002_PROPOSTA.pdf (34/45)        33/312



 

 

12  

17. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

18. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

16.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 

para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes 

presentes; 

16.22 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de 

suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises 

indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, 

condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, 

à conclusão dos serviços. 

 

17.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e 

os critérios abaixo relacionados: 

17.1.1 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, 

de acordo com as especificações do edital e ofertar o Menor Preço por item. 

17.1.2 Os Preços cotados, depois de negociados, serão IRREAJUSTÁVEIS e as 

Propostas, depois de abertas, IRRENUNCIÁVEIS; 

17.1.3 Os erros de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor 

apurado, e outros que, não desfigurem a validade jurídica, eventualmente configurados 

na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) Licitante(s), poderão ser devidamente corrigidos, 

não se constituindo, de forma alguma, motivo para a desclassificação da Proposta; 

17.1.4 Na hipótese de todas as propostas forem desclassificadas, fica facultada à 

Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 

 

18.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer (em) todos os 

documentos exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência 

expirada, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal de ME e/ou EPP; 

18.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer 

restrição, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a 
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19. DO DIREITO AO RECURSO 

vencedora, para sanar a(s) falha(s) apontada(s); 

18.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando 

facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP remanescente mais bem classificada, se 

houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 

18.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação; 

18.5 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a 

aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 

 

19.1. Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do 

Pregão, contará com o prazo de 03 dias consecutivos para apresentação das razões de 

recurso; 

19.2. Os demais licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na Sessão 

Publica acima referida, terão o prazo de 03 dias consecutivos para apresentarem as 

contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente; 

19.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade do recurso; 

19.4. O recurso será endereçado à Presidência da Câmara, via Setor de Protocolo, aos 

cuidados do Pregoeiro, que o encaminhará ao Presidente da Mesa Diretora, devidamente 

informado para apreciação e decisão, no prazo de até   05 dias; 

19.5. O recurso administrativo encaminhado através de e-mail, somente será analisado 

e atendido posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento 

comprovando a outorga de poderes ao signatário e da fotocópia do documento de 

identidade do outorgado; 

19.6. A Impugnação ao ato convocatório deverá ser dirigida à Presidência da Câmara de 

Vereadores, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) VENCEDOR (ES) 

21. DA(S) AUTORIZAÇÃO (ÕES) DE FORNECIMENTO 

22. DO DIREITO DE RESERVA 

acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do 

outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do 

outorgado, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data da sessão pública de 

abertura. 

 

20.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, seu anexo e do Contrato 

decorrente; 

20.2 Assinar o contrato no prazo de até 05 dias úteis após notificação; 

20.3 Prestar garantia do produto fornecido contra defeitos de fabricação e/ou  causados 

no transporte para entrega. 

 

21.1. Após a homologação do resultado, será emitida Autorização de Fornecimento e 

encaminhada ao(s) Licitante(s) vencedor(es); 

21.2. Caso o Licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, de recebê-la, o Licitante 

subsequente na ordem de classificação, será notificado para fazê-lo nas condições por 

ele proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de 

habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

 

22.1 A Câmara de Vereadores de Petrolina, reserva-se do direito, conforme legislação 

vigente de adquirir parte ou todos os produtos licitados, bem como revogar a licitação 

pertinente, sem que caiba ao(s) Proponente(s) indenização de qualquer espécie; 

22.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade 

e consequente aceitação; 

22.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua 

plenitude, as especificações do Anexo, após notificação, será(ão), prontamente 

colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao 
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24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Contratante.  

 

 

23.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa 

ser arbitrada em valor até 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

23.2. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

23.3 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar 

documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo 

estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) da sua 

Proposta Comercial e das demais sanções previstas em lei, o Câmara se reserva ao 

direito de convocar outro licitante observada a ordem e o limite de classificação e o 

direito de preferência para ME ou EPP, e assim sucessivamente, hipótese em que o 

Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para obtenção de preço menor. 

23.4 O prazo para entrega do objeto previsto na Cláusula Primeira desse Edital    pela 

Contratada, será de conforme a necessidade, após a assinatura do contrato.  

23.5 Quanto à garantia, os contratos administrativos regulam-se pelas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os 

casos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

24.1 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os 

23. DAS PENALIDADES E GARANTIAS 
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Licitantes farão constar em sua documentação: endereço, telefone e e-mail, bem como o 

nome da pessoa indicada para contatos; 

24.2 No interesse da Câmara de Vereadores, e sem que caiba às participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser: 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 

8.666/93.  

 24.3. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo; 
ANEXO II - Minuta de Contrato; 
ANEXO III - Modelo – Declaração: inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 
não impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
ANEXO IV - Modelo – Proposta de Preço; 
ANEXO V- Modelo – Credenciamento do Representante da Empresa; 
ANEXO VI - Modelo - Declaração de inexistência de trabalho infantil; 
ANEXO VII – Modelo - Declaração de inexistência de fatos Impeditivos da 
Habilitação 
ANEXO VIII - Modelo - Declaração de Concordância com as Condições Estabelecidas 
no Edital; 
ANEXO IX – Modelo – Inexistência de parentesco 

 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina, Pernambuco, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do 

Licitante. 

 

Petrolina, Pernambuco, 19 de março de 2022 

 
 

Aerolande Amós da Cruz 
Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina 

 

 

25. DO FORO 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de escritório e 
expediente para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL, consoante 
especificações abaixo: 
 

1.1- DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD 

1 

APAGADOR QUADRO BRANCO, corpo plástico, 
com feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 
mm (largura) x 40 mm (altura), com variação de +/- 5 
mm. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

unidade 50 

2 
APONTADOR - para lápis, duplo, com depósito, 
material termoplástico, tipo escolar, cor variada, 
tamanho médio. Caixa com 24 und. 

caixa 20 

3 
BANDEIRA DO BRASIL em tecido oxford com 
sublimação total, dupla face, com ilhoes na lateral, 
tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 

4 
BANDEIRA DO ESTADO DE PERNANBUCO 
em tecido oxford com sublimação total, dupla face, 
com ilhoes na lateral, tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 

5 
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
em tecido oxford com sublimação total, dupla face, 
com ilhoes na lateral, tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 

6 

BANDEJA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA,  
confeccionada em material acrílico transparente com 
armação de metal e estrutura móvel.  Embalagem 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.  Dimensões aproximadas de 260mm x 
350mm. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do INMETRO, unidade. 

unidade 200 

7 
BARBANTE tipo fitilho para embalagem em pvc, 
rolo com 100 metros 

unidade 50 

8 
BLOCO DE ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 
142X198MM, 50 FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 

9 
BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 
200X273MM, 50 FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 

10 
BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 60X103MM, 
400 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES. 

pacote 80 

11 BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 80X110MM, pacote 80 
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100 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES. 

12 
BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 100 FLS, 
76X76MM, FOLHAS PAUTADAS unidade 

300 

13 

BLOCO DE ANOTAÇÕES EM ESPIRAL, COM 
FOLHAS PAUTADAS, MÍNIMO DE 60 FOLHAS. 
CAPA RÍGIDA, COM UMA CANETA 
ACOPLADA AO BLOCO. unidade 150 

14 
BLOCO DE PAPEL FLIPCHART, folhas brancas, 
tamanho 630x800mm, com 50 folhas. unidade 100 

15 
BOBINA CALCULADORA –cor branca; 
dimensões aproximadas: 57mmx30m. Caixa 30 
unidades 

caixa 3 

16 
BORRACHA APAGADORA ESCRITA-  material 
borracha, largura 17 mm, altura 5,5 mm, aplicação 
para lápis e tinta. 

unidade 80 

17 

CADERNO para anotações diversas, capa e 
contracapa em papelão 750 g/m2, personalizadas com 
a logomarca da Câmara Municipal, 2x1 matérias, 
espiral, contendo 96 fls, 63g,  contendo pauta interna 
com mínimo de 30 linhas, com espaço lateral para 
anotações diversas, espaço superior para título e 
espaço inferior para sumário. Contendo bolsa em pvc.  
Formato 200x275mm. 

unidade 250 

18 
CAIXA ARQUIVO - material plástico, dimensões 
135x240x360 mm, cor preta. 

unidade 1000 

19 
CAIXA MULTIUSO em plástico polipropileno, 
com adesivo para anotações, pegadores lateral. 
dimensões 440mmx180mmx270mm unidade 

50 

20 

CAIXA ORGANIZADORA empilhável em 
material plástico polipropileno, corpo transparente, 
tampa azul, com fecho, dobradiça e alça na parte 
superior. Medidas 460mmx215mmx280mm. unidade 

100 

21 

CALCULADORA ELETRÔNICA – calculadora 
eletrônica de mesa 12 dígitos, visor LCD, memória 
cálculo, desligamento automático, corrente: pilha 1,5 
ou energia solar. Dimensão aproximada: 14x9cm. 
Referência: Masterprint MP 1005, ELGIN MV 
4123, ELGIN MV 4124. 

unidade 100 

22 

CANETA ESFEROGRÁFICA - material plástico 
cristal, material ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul. 
Características adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

caixa 100 

23 

CANETA ESFEROGRÁFICA - material plástico 
cristal, material ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta. 
Características adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

caixa 50 

24 

CANETA ESFEROGRÁFICA - material plástico 
cristal, material ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha. 
Características adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

caixa 30 

25 CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, unidade 600 
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tipo ponta porosa e chanfrada, cor amarela. 

26 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, 
tipo ponta porosa e chanfrada, cor laranja unidade 240 

27 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, 
tipo ponta porosa e chanfrada, cor verde. 

unidade 500 

28 
CANETA PARA CD, tinta permanente em diversas 
superfícies. Caixa com 12 unidades. caixa 30 

29 

CD-R virgem, gravação a 24X650MB dados / 74 
min. áudio, lacrado em estojo plástico individual. - 
Capacidade para armazenagem de 650MB de dados, 
ou 74 minutos de áudio - Velocidade de gravação ate 
24 X, - Face não gravável fosca com identificação do 
fabricante, capacidade e velocidade máxima de 
gravação, e espaço para escrita do conteúdo gravado 
com caneta apropriada. Embalagem individual tipo 
jewel Box (caixa de cd com frente transparente) 
lacrada com filme contendo encarte removível, 
interno ao estojo , com identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima de gravação, e 
espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual tipo Jewel Box 
(caixa de cd com frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, interno  ao estojo, 
com identificação do fabricante, capacidade e 
velocidade máxima de gravação, para ser utilizado 
com identificação e índice do conteúdo após 
gravação sem abertura do estojo, embalagem 
contendo 1 unidade. 

unidade 100 

30 
CLIPS - bomba incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 6/0 (caixa com 50 
unidades). 

caixa 600 

31 
CLIPS - bomba incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 8/0 (caixa com 25 
unidades). 

caixa 400 

32 

CLIPS em arame de aço com acabamento niquelado, 
tratamento anti-ferrugem n° 02 (caixa com 100 
unidades), clipes pequenos para papel, formato 
paralelo confeccionado em arame galvanizado 
flexível, sem oxidações e sem deformações 
provenientes de desajustes na fabricação, 
correspondente ao padrão comercial 2/0. 

caixa 800 

33 
COLA - composição polivinil acetato - PVA, cor 
branca, aplicação papel, características adicionais: 
lavável e atóxica. Frasco 90g. 

frasco 600 

34 

COLA BASTÃO, em tubo plástico, não toxica, base 
giratória, formato cilíndrico, peso liquido mínimo 8 g 
e máximo 10 g, com selo Inmetro, dados de 
identificação do produto e marca do fabricante, 
Conter o selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO.Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do INMETRO. 

pacote 100 
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35 
COLCHETE N° 6, DUAS PONTAS. CAIXA COM 
72 UNIDADES. 

caixa 100 

36 
COLCHETE N° 8, DUAS PONTAS. CAIXA COM 
72 UNIDADES. 

caixa 100 

37 

CORRETIVO LÍQUIDO - homogêneo, aplicação a 
pincel, com tampa rosqueável, diluívio em água. 
Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem 
permitir a leitura do erro após a secagem e aceitar 
nova escrita por cima. O conjunto composto pelo 
frasco, tampa rosqueável e pincel deverá apresentar 
resistência adequada, não podendo apresentar 
deformações que prejudiquem seu uso. Referência: 
Faber Castel, Bic. 

unidade 200 

38 ELÁSTICO amarelo n°18 pacote com 60 unidades.  pacote 50 

39 
ENVELOPE CARTA OFÍCIO, cor branca, 
Dimensões aproximadas 114mm X 229mm, 90g 
Características adicionais: sem impressão. 

unidade 3.000 

40 

ENVELOPE SACO - material papel alcalino, 
gramatura 75g/m2, tipo ofício, dimensões 
aproximadas: comprimento 340mmx24mm, cor 
branca. Características adicionais: sem impressão. 

unidade 3.000 

41 
ENVELOPE SACO – MEIO OFÍCIO. Dimensões 
aproximadas 16,2cm X 22,9cm, cor branca. 
Características adicionais: sem impressão. 

unidade 3.000 

42 
ENVELOPE SACO A4 - papel ofício: 75g ou 90g. 
cor branca. Dimensões aproximadas: 22cmx32cm. 
Características adicionais: sem impressão. 

unidade 2.000 

43 

ESTILETE - estilete, tipo ino,  material corpo 
plástico, características adicionais: lâmina aço com 
tratamento superficial galvanizado, tipo fixação 
lâmina encaixe por pressão. 

unidade 250 

44 

ESTILETE - estilete, tipo largo, espessura 18 mm, 
material corpo plástico, características adicionais: 
lâmina aço com tratamento superficial galvanizado, 
tipo fixação lâmina encaixe por pressão. 

unidade 250 

45 

ETIQUETA - Etiqueta ink-jet/laser Carta. 
Dimensões: 25,4x101,6mm, etiqueta por folha: 20. 
Etiqueta por envelope: 2000 unid. Referência: 
código 6181 (Pimaco) 

pacote 50 

46 

ETIQUETAS, para múltiplos usos, inclusive inkjet, 
lasejet e copiadoras com dimensões 25 x 99 mm na 
cor branca, tamanho A 4 Podem ser usadas tanto 
manualmente como no computador, copiadora ou 
máquina de escrever. Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor impressão e a melhor 
aderência. Embalagem contendo 22 (vinte e dois) 
etiquetas por folha, com 25 (vinte e cinco) folhas. 

unidade 40 

47 

ETIQUETAS, para múltiplos usos, inclusive inkjet, 
lasejet e copiadoras com dimensões 33,9 x 101,6 mm 
na cor branca. Podem ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora ou máquina de 
escrever. Fabricadas com papel e adesivo especial 
para obter melhor impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 100 (cem) folhas com 14 

unidade 30 
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(quatorze) etiquetas cada.  

48 

ETIQUETAS, para múltiplos usos, inclusive inkjet, 
lasejet e copiadoras com dimensões 50,8 x 101,6 mm 
na cor branca. Podem ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora ou máquina de 
escrever. Fabricadas com papel e adesivo especial 
para obter melhor impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 10 (dez) etiquetas por folha, 
com 100 (cem) folhas. 

unidade 30 

49 
EXTRATOR DE GRAMPO - material aço tipo 
espátula, tratamento superficial cromado. 

unidade 250 

50 
FITA ADESIVA - material crepe, tipo monoface, 
dimensões aproximadas: largura 48 mm, 
comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso. 

unidade 60 

51 

FITA ADESIVA ESPUMA DUPLA FACE- 
Adesivo Permanente, Dimensões aproximadas: 
2,4cm x 1,5m. Referência: Fita Scotch® Fixa Forte 
da 3M. 

unidade 60 

52 
FITA ADESIVA TIPO DUREX - - medindo 45mm 
x 45m, marcas de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 250 

53 
FITA ADESIVA TIPO DUREX - medindo 12mm x 
10m, marcas de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 300 

54 
FITA ADESIVA TIPO DUREX - medindo 25mm x 
50m, marcas de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 300 

55 
FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE- CMI 
600- haste curta; Cor: preta, para máquina de cheque 
tipo Bematech. Referência da fita: masterprint 

unidade 5 

56 

FLIP-CHART PARA QUADRO BRANCO E 
BLOCO DE PAPEL. ALTURA REGULÁVEL, 
SISTEMA DE PÉS ADAPTÁVEIS AO SOLO, 
ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA ALUMÍNIO, 
PERNAS METÁLICAS RETRÁVEIS, TELA EM 
MDF COM ACABAMENTO UV PARA USO DE 
QUADRO BRANCO, ALTURA: 175 CM. 

unidade 15 

57 

GARRAFA PARA ÁGUA (squeeze escolar) – 
garrafa para água 500 a 550ml, com logomarca da 
Câmara Municipal, com a tampa fechada. Tampa 
rosqueável em pp - polipropileno,  cor a definir, com 
bico em pvc flexível, no centro da tampa na cor 
natural com sistema de abre e fecha para saída da 
agua, removível para lavar e com trava de segurança 
na base do bico. O corpo da garrafa deve ser em 
blenda de pebd - polietileno de baixa densidade e 
pead – polietileno de alta densidade não reciclados e 
fabricado sem relevos ao longo do corpo para evitar 
acumulo de sujeira. O produto deverá atender os 
requisitos da norma da Anvisa para contato com 
alimentos rdc 51/2010. Apresentar laudo de ensaio de 
migração total do produto emitido por laboratório 
acreditado. Apresentar laudos declaratórios referentes 

unidade 250 
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aos pigmentos verde e branco de atendimento à 
resolução 105/99 da Anvisa que dispões sobre 
pigmentos para embalagens em contato com 
alimentos. Apresentar laudos declaratórios referentes 
às quatro matérias primas utilizadas na composição 
do produto: pp, pvc, pead e pebd de atendimento à 
norma anvisa rdc 91/2001 referente a materiais para 
embalagens em contato com alimentos. Apresentar 
certificado de regularidade da indústria fabricante da 
garrafa fornecida – cr/ctf no cadastro técnico federal 
mma/ibama – para fabricação de artefatos de 
materiais plásticos. 

58 

GRAMPEADOR - material ferro, tipo mesa, 
capacidade mínima de 25 fls. Aplicação folhas, 
tamanho grampo 26/6, características adicionais: 
reforçado, tamanho grande. 

unidade 100 

59 

GRAMPEADOR - material ferro, tipo mesa, 
capacidade mínima de 50 fls. Aplicação folhas, 
tamanho grampo 26/6, características adicionais: 
reforçado, tamanho grande. 

unidade 100 

60 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - em aço 
niquelado n° 26/6 - caixa com 1000 unidades 

unidade 100 

61 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, tamanho 
23/13 para grampeador, galvanizado. Embalagem: 
caixa com 5.000 (cinco mil) unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

unidade 100 

62 

LÁPIS GRAFITE - n°02, apontado, confeccionado 
com madeira, isenta de nós, apresentando colagem 
perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de 
maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento. Deverá ser recoberto com 
tinta preta atóxica, A barra interna do grafite deverá 
ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser 
isenta de impureza e ser atôxica. CAIXA COM 144 
UNIDADES. Características: diâmetro mínimo 6,5 
mm, comprimento mínimo 170 mm - diâmetro do 
grafite: 2 mm - dureza n° 02 HB. Deverá atender ao 
estabelecido na norma NBR 15236 e ao selo do 
INMETRO. 

caixa 5 

63 

LAPISEIRA GRAFITE 0,5mm, corpo plástico 
opaco, ponta semi-retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de mina grafite na parte 
superior, borracha branca acoplada. Diâmetro de 
0,5mm.  

unidade 200 

64 

LAPISEIRA GRAFITE 0,7mm, corpo plástico 
opaco, ponta semi-retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de mina grafite na parte 
superior, borracha branca acoplada. Diâmetro de 
0,7mm.  

unidade 200 

65 

LIVRO ATA: Capa: Dura preta. Dimensões 
aproximadas: 205 mm x 300 mm. Folhas Internas: 
papel offset numeradas. Gramatura: 56 g/m². 
Quantidade de folhas: Contém 100 folhas pautadas. 

unidade 120 

66 
LIVRO PROTOCOLO - material papel offset, 
quantidade 100 fls., dimensões aproximadas: 

unidade 40 

1Doc:  Proc. Administrativo 121/2022  |  Anexo: PREGAO_002_PROPOSTA.pdf (45/45)        44/312



 

 

23  

comprimento 230 mm, largura 170 mm, tipo capa 
dura. Características adicionais: com folhas pautadas 
e numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54 g/m2. 

67 
MÍDIA EM PEN DRIVE 16GB USB Leitura 
10MB/s e Gravação 3MB/s Preto 

unidade 80 

68 
MÍDIA EM PEN DRIVE 32GB USB Leitura 
10MB/s e Gravação 3MB/s Preto 

unidade 60 

69 
MÍDIA EM PEN DRIVE 64GB USB Leitura 
13MB/s e Gravação 5MB/s Preto 

unidade 40 

70 
MINA GRAFITE 0,5mm, tipo 2b, embalagem tubo 
com 12 unidades- ( compatível com a lapiseira 
grafite) 

unidade 
100 

71 
MINA GRAFITE 0,7mm, tipo 2b, embalagem tubo 
com 12 unidades.  (compatível com a lapiseira 
grafite) 

unidade 
100 

72 
MOLHADOR de dedos, em pasta, ligeiramente 
perfumado, para manuseio de papeis em geral. 
Embalagem com 12 g. 

unidade 200 

73 
MOUSE Box Óptico Com Fio Preto Usb. Com 
tecnologia Plug & Play, conexão automática. Conta 
com velocidade de 1200dpi. 

unidade 150 

74 
MURAL FLANELADO VERDE, 
DIMENSÕES 450MMX 650MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

unidade 25 

75 
MURAL FLANELADO VERDE, 
DIMENSÕES 600MMX 900MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

unidade 25 

76 
MURAL FLANELADO VERDE, 
DIMENSÕES 900MMX 1200MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

unidade 25 

77 
ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS triplo 
vertical, cristal, tamanho 16cmx23cmx32cm 
(compxlargxalt) unidade 

200 

78 
PAPEL METRO, bobina de papel branco, tamanho 
aproximado 1,00m x 100 m. 

unidade 10 

79 
PAPEL METRO, bobina de papel kraft, tamanho 
aproximado 1,20m x 100 m.  

unidade 10 

80 
PAPEL OFÍCIO - A4, 210x297 mm, alcalino, 
75gr/m, com 500 folhas. 

resma 2.000 

81 
PAPEL VERGÊ - material celulose, cor branca, 
gramatura: 180g/m2, comprimento 297mm, largura 
210 mm, pacote com 50 fls. 

pacote 100 

82 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO – 2CM, pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício; com 
ilhoses de metal; gramatura: 250 a 270g/m grs/m, 
medidas 35 cm x 23 cm x 2cm de espessura na cor 
transparente. 

unidade 2.000 

83 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO – 3CM, pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício; com 
ilhoses de metal; gramatura: 250 a 270g/m grs/m, 
medidas 35 cm x 23 cm x 3cm de espessura na cor 

unidade  2.000 
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transparente. 

84 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO - 5CM pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício; com 
ilhoses de metal; gramatura: 250 a 270g/m grs/m, 
medidas 35 cm x 23 cm x 5,5 cm de espessura na 
cor transparente. 

unidade 2.000 

85 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO FINA - pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício, medidas 
aproximadas 35x24cm, cor transparente. 

unidade 2.500 

86 

PASTA ARQUIVO, cartão prensado, tipo az, 
lombada estreita, tamanho ofício, aplicação arquivo. 
Dimensões aproximadas: Altura: 34cm Largura: 
28cm Lombada: 6cm. Cor Preta 

unidade 600 

87 

PASTA ARQUIVO, material papelão prensado, tipo 
az, lombada larga. Dimensões aproximadas: largura 
280 mm, altura 350 mm, lombada 85 mm. Cor preta. 
Características adicionais com ferragem tipo 
alavanca. 

unidade 800 

88 

PASTA ARQUIVO, nome pasta arquivo ( pasta az 
plástica, lombo largo, na cor azul royal. Dimensões 
aproximadas: 285x34,5x7,3cm. (Referência chies ou 
qualidade superior). 

unidade 800 

89 

PASTA CATÁLOGO C/100 ENV. OFÍCIO 0,06 
PEBD C/VISOR, FORMATO OFÍCIO, COM 
BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES, 100 
ENVELOPES, DIMENSÕES: 243 X 330  

uinidade 60 

90 
PASTA L A4 – Pasta “L” em polipropileno flexível 
para transporte e armazenamento de documentos, cor 
transparente. 

unidade 2000 

91 
PASTA OFÍCIO COM GRAMPO, material 
plástico, gramatura: 34x24cm, cor transparente. 

unidade 2000 

92 

PASTA SUSPENSA EM CARTÃO 240 G/M² 
MARMORIZADO PLASTIFICADA (PINTADA) 
CASTANHA, HASTE PLÁSTICA, ACOMPANHA 
GRAMPOS PLÁSTICOS, VISORES E 
ETIQUETAS, POSSUI 6 DIFERENTES 
FURAÇÕES PARA O GRAMPO, ABAS 
COLADAS INTERNAMENTE C/6 POSIÇÕES 
PARA VISORES E ETIQUETAS, DIMENSÕES: L 
X A X P: 25 X 11,5 X 41,5 CM, EMBALAGEM C/ 
25 UNIDADES  

caixa 25 

93 

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA HASTE 
PLÁSTICAS, TRIPLEX 275G,  FEITA EM 
CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADO COM 
FUNDO BRANCO, HASTES PLÁSTICAS, 6 
POSIÇÕES PARA VISOR E 
ETIQUETA,DIMENSÕES: 360 X 240 MM, 
EMBALAGEM COM 6 UNIDADES  

caixa 50 

94 
PERCEVEJO 10MM DOURADO, REVESTIDO 
DE NÍQUEL, PONTAS PERFURANTES, 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 

caixa 30 
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95 

PERFURADOR PAPEL – material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 
100 fls., funcionamento manual. Características 
adicionais: furos redondos com marginador. 

unidade 20 

96 

PERFURADOR PAPEL – material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 
30fls, funcionamento manual. Características 
adicionais: furos redondos com marginador. 

unidade 100 

97 

PERFURADOR PAPEL – material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 
60 fls., funcionamento manual. Características 
adicionais: furos redondos com marginador. 

unidade 100 

98 
PILHA ALCALINA, tamanho C, 1,5 volts, 
embalagem com 02 unidades, dados de identificação 
do produto e marca do fabricante, unidade.  

unidade 30 

99 
PINCEL MARCADOR PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta azul. 

unidade 300 

100 
PINCEL MARCADOR PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta preta. 

unidade 300 

101 

PINCEL QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL. PONTA DE 4,0MM, 
ESPESSURA DE ESCRITA 2,0MM, 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, DIVERSAS 
CORES. 

caixa 30 

102 
PORTA OBJETO – objeto em acrílico transparente, 
tipo conjugado, com divisória para caneta, clips e 
cartão, nas dimensões aproximadas 28x9x10 cm. 

unidade 200 

103 
PRANCHETA PORTÁTIL A4/OFÍCIO – material 
MDF, dimensões 330x230x3mm. Características 
adicionais: com prendedor em metal 

unidade 200 

104 
QUADRO BRANCO 1,20X0,90 MOLDURA 
ALUMÍNIO. 

unidade 25 

105 
QUADRO BRANCO 100X60 MOLDURA 
ALUMÍNIO. 

unidade 25 

106 

REABASTECEDOR P/PINCEL QUADRO 
BRANCO 40 ML TINTA ESPECIAL PARA 
REPOSIÇÃO NO PINCEL PARA QUADRO 
BRANCO, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES 
DIVERSAS 

caixa 30 

107 
RÉGUA, em material plástico, cor: branco, graduada 
em 30 cm, subdivisão em mm, com  3,00 mm de 
espessura e 35 mm de largura, unidade.  

unidade 200 

108 
RÉGUA, em material plástico, cor: branco, graduada 
em 50 cm, subdivisão em mm, com  3,00 mm de 
espessura e 35 mm de largura, unidade.  

unidade 100 

109 

ROLETE ENTINTADOR BICOLOR-  modelo: 
IR40T; para calculadora eletrônica compatível com 
os modelos de calculadora Elgin MA-5121, MR-
6124. 

unidade 15 

110 
SUPORTE PARA MONITOR, em MDF, com 2 
gavetas, cor preta. Dimensões 39x26x12 

unidade 150 

111 
TECLADO COM FIO Usb Preto Resistente a água.  
Com tecnologia Plug & Play, conexão automática. 

unidade 100 

112 TESOURA PEQUENA,  cabo emborrachado unidade 250 
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anatômico, lâmina de aço inox com marca do produto 
na lâmina, tamanho médio 12 cm. 

113 
TESOURA MULTIUSO – em metal, cabo plástico 
ou emborrachado, com formato anatômico e lâminas 
em aço inoxidável, 21cm. 

unidade 50 

114 
TINTA PARA CARIMBOS – cor preta, 
componentes: água, pigmentos, aspecto físico 
líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml. 

frasco 24 

115 

TRILHO - GRAMPOS PARA PASTA- tipo trilho 
80mm. Grampo em aço para usar em pastas e 
armazenar documentos, possui trilhos móveis para 
fechar.- Tamanho: 80mm.-Caixa com 50 unidades. 

caixa 10 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º X /2022 (1DOC) 

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2022 

CONTRATO N° X/2022 

 

 

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a 

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, entidade jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o Nº 11.473.675/0001-74, com 

sede à Praça Dumont, s/nº, Centro, Petrolina, PE, CEP 56.34-200. Neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Petrolina, Sr. Aerolande Amós da 

Cruz, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 105.685.794-37, residente e domiciliado 

neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro 

lado, a empresa, e de outro lado a empresa _ , rua: ,          , , cidade de 

  ,    SC,    inscrita    no    CNPJ    sob    o    nº  , 

representada   pelo   seu   diretor   o   Sr. brasileiro, ______, 

residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n°        

E CPF n° , doravante denominado CONTRATADO, tem entre si, como justo e 

contratado o que segue abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. - Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de escritório e 

expedienete, para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL, consoante 

especificações abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
 

MARCA UNID. QTD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR 
TOTAL  

1 

APAGADOR QUADRO 
BRANCO, corpo plástico, com 
feltro, dimensões 140 mm 
(comprimento) x 50 mm (largura) 
x 40 mm (altura), com variacao de 
+/- 5 mm. Embalagem com dados 
de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

 

unidade 50   

2 

APONTADOR - para lápis, duplo, 
com depósito, material 
termoplástico, tipo escolar, cor 
variada, tamanho médio.Caixa 
com 24 und. 

 

caixa 20   

3 

BANDEIRA DO BRASIL em 
tecido oxford com sublimação 
total, dupla face, com ilhoes na 
lateral, tamanho médio 
90cmx129cm. 

 

unidade 10   

4 

BANDEIRA DO ESTADO DE 
PERNANBUCO em tecido oxford 
com sublimação total, dupla face, 
com ilhoes na lateral, tamanho 
médio 90cmx129cm. 

 

unidade 10   

5 

BANDEIRA DO MUNICÍPIO 
DE PETROLINA em tecido 
oxford com sublimação total, 
dupla face, com ilhoes na lateral, 
tamanho médio 90cmx129cm. 

 

unidade 10   

6 

BANDEJA DE 
CORRESPONDÊNCIA DUPLA,  
confeccionada em material acrílico 
transparente com armação de metal 
e estrutura móvel.  Embalagem 
com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.  
Dimensões aproximadas de 
260mm x 350mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO, unidade. 

 

unidade 200   

7 
BARBANTE tipo fitilho para 
embalagem em pvc, rolo com 100 
metros 

 
unidade 50   
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8 

BLOCO DE ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 142X198MM, 50 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

9 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 200X273MM, 50 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

10 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 60X103MM, 400 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

11 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 80X110MM, 100 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

12 
BLOCO DE ANOTAÇÕES 
COM 100 FLS, 76X76MM, 
FOLHAS PAUTADAS 

 

unidade 
300   

13 

BLOCO DE ANOTAÇÕES EM 
ESPIRAL, COM FOLHAS 
PAUTADAS, MÍNIMO DE 60 
FOLHAS. CAPA RÍGIDA, COM 
UMA CANETA ACOPLADA AO 
BLOCO. 

 

unidade 150 

  

14 

BLOCO DE PAPEL 
FLIPCHART, folhas brancas, 
tamanho 630x800mm, com 50 
folhas. 

 

unidade 100   

15 
BOBINA CALCULADORA –cor 
branca; dimensões aproximadas: 
57mmx30m. Caixa 30 unidades 

 

caixa 3   

16 

BORRACHA APAGADORA 
ESCRITA-  material borracha, 
largura 17 mm, altura 5,5 mm, 
aplicação para lápis e tinta. 

 

unidade 80   

17 

CADERNO para anotações 
diversas, capa e contracapa em 
papelão 750 g/m2, personalizadas 
com a logomarca da Câmara 
Municipal, 2x1 matérias, espiral, 
contendo 96 fls, 63g,  contendo 
pauta interna com mínimo de 30 
linhas, com espaço lateral para 
anotações diversas, espaço 
superior para título e espaço 
inferior para sumário. Contendo 
bolsa em pvc.  Formato 
200x275mm. 

 

unidade 250   
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18 
CAIXA ARQUIVO - material 
plástico, dimensões 135x240x360 
mm, cor preta. 

 
unidade 1000   

19 

CAIXA MULTIUSO em plástico 
polipropileno, com adesivo para 
anotações, pegadores lateral. 
dimensões 
440mmx180mmx270mm 

 

unidade 

50   

20 

CAIXA ORGANIZADORA 
empilhavel em material plástico 
polipropileno, corpo transparente, 
tampa azul, com feicho, dobradiça 
e alça na parte superior. Medidas 
460mmx215mmx280mm. 

 

unidade 

100   

21 

CALCULADORA 
ELETRÔNICA – calculadora 
eletrônica de mesa 12 dígitos, visor 
LCD, memória cálculo, 
desligamento automático, corrente: 
pilha 1,5 ou energia solar. 
Dimensão aproximada: 14x9cm. 
Referência: Masterprint MP 1005, 
ELGIN MV 4123, ELGIN MV 
4124. 

 

unidade 100   

22 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta azul. Características 
adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

 

caixa 100   

23 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta preta. Características 
adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

 

caixa 50   

24 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta vermelha. Características 
adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

 

caixa 30   

25 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta porosa 
e chanfrada, cor amarela. 

 
unidade 600   
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26 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta porosa 
e chanfrada, cor laranja 

 
unidade 240   

27 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta porosa 
e chanfrada, cor verde. 

 
unidade 500   

28 

CANETA PARA CD, tinta 
permanente em diversas 
superficies. Caixa com 12 
unidades. 

 

caixa 30   

29 

CD-R virgem, gravação a 
24X650MB dados / 74 min. áudio, 
lacrado em estojo plástico 
individual. - Capacidade para 
armazenagem de 650MB de dados, 
ou 74 minutos de áudio - 
Velocidade de gravação ate 24 X, - 
Face não gravável fosca com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual 
tipo jewel Box (caixa de cd com 
frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, 
interno ao estojo , com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual 
tipo Jewel Box (caixa de cd com 
frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, 
interno  ao estojo, com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, para ser utilizado com 
identificação e índice do conteúdo 
após gravação sem abertura do 
estojo, embalagem contendo 1 
unidade. 

 

unidade 100   

30 

CLIPS - bomba 
incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 6/0 
(caixa com 50 unidades). 

 

caixa 600   
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31 

CLIPS - bomba 
incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 8/0 
(caixa com 25 unidades). 

 

caixa 400   

32 

CLIPS em arame de aço com 
acabamento niquelado, tratamento 
anti-ferrugem n° 02 (caixa com 
100 unidades), clipes pequenos 
para papel, formato paralelo 
confeccionado em arame 
galvanizado flexível, sem 
oxidações e sem deformações 
provenientes de desajustes na 
fabricação, correspondente ao 
padrão comercial 2/0. 

 

caixa 800   

33 

COLA - composição polivinil 
acetato - PVA, cor branca, 
aplicação papel, características 
adicionais: lavável e atôxica. 
Frasco 90g. 

 

frasco 600   

34 

COLA BASTÃO, em tubo 
plástico, não toxica, base giratória, 
formato cilíndrico, peso liquido 
mínimo 8 g e máximo 10 g, com 
selo Inmetro, dados de 
identificação do produto e marca 
do fabricante, Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO.Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. 

 

pacote 100   

35 
COLCHETE N° 6, DUAS 
PONTAS. CAIXA COM 72 
UNIDADES. 

 
caixa 100   

36 
COLCHETE N° 8, DUAS 
PONTAS. CAIXA COM 72 
UNIDADES. 

 
caixa 100   
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37 

CORRETIVO LÍQUIDO - 
homogêneo, aplicação a pincel, 
com tampa rosqueável, diluívio em 
água. Deverá cobrir na primeira 
demão a escrita sem permitir a 
leitura do erro após a secagem e 
aceitar nova escrita por cima. O 
conjunto composto pelo frasco, 
tampa rosqueável e pincel deverá 
apresentar resistência adequada, 
não podendo apresentar 
deformações que prejudiquem seu 
uso. Referência: Faber Castel, Bic. 

 

unidade 200   

38 
ELÁSTICO amarelo n°18 pacote 
com 60 unidades.  

 

pacote 50   

39 

ENVELOPE CARTA OFÍCIO, 
cor branca, Dimensões 
aproximadas 114mm X 229mm, 
90g Características adicionais: sem 
impressão. 

 

unidade 3.000   

40 

ENVELOPE SACO - material 
papel alcalino, gramatura 75g/m2, 
tipo ofício, dimensões 
aproximadas: comprimento 
340mmx24mm, cor branca. 
Características adicionais: sem 
impressão. 

 

unidade 3.000   

41 

ENVELOPE SACO – MEIO 
OFÍCIO. Dimensões aproximadas 
16,2cm X 22,9cm, cor branca. 
Características adicionais: sem 
impressão. 

 

unidade 3.000   

42 

ENVELOPE SACO A4 - papel 
ofício: 75g ou 90g. cor branca. 
Dimensões aproximadas: 
22cmx32cm. Características 
adicionais: sem impressão. 

 

unidade 2.000   

43 

ESTILETE - estilete, tipo ino,  
material corpo plástico, 
características adicionais: lâmina 
aço com tratamento superficial 
galvanizado, tipo fixação lâmina 
encaixe por pressão. 

 

unidade 250   

44 

ESTILETE - estilete, tipo largo, 
espessura 18 mm, material corpo 
plástico, características adicionais: 
lâmina aço com tratamento 

 

unidade 250   
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superficial galvanizado, tipo 
fixação lâmina encaixe por 
pressão. 

45 

ETIQUETA - Etiqueta ink-
jet/laser Carta. Dimensões: 
25,4x101,6mm, etiqueta por 
folha: 20. Etiqueta por envelope: 
2000 unid. Referência: código 
6181 (Pimaco) 

 

pacote 50   

46 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 25 x 99 
mm na cor branca, tamanho A 4 
Podem ser usadas tanto 
manualmente como no 
computador, copiadora ou máquina 
de escrever. Fabricadas com papel 
e adesivo especial para obter 
melhor impressão e a melhor 
aderência. Embalagem contendo 
22 (vinte e dois) etiquetas por 
folha, com 25 (vinte e cinco) 
folhas. 

 

unidade 40   

47 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 33,9 x 
101,6 mm na cor branca. Podem 
ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora 
ou máquina de escrever. 
Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor 
impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 100 (cem) 
folhas com 14 (quatorze) etiquetas 
cada.  

 

unidade 30   

48 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 50,8 x 
101,6 mm na cor branca. Podem 
ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora 
ou máquina de escrever. 
Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor 
impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 10 (dez) 
etiquetas por folha, com 100 (cem) 
folhas. 

 

unidade 30   
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49 
EXTRATOR DE GRAMPO - 
material aço tipo espátula, 
tratamento superficial cromado. 

 
unidade 250   

50 

FITA ADESIVA - material crepe, 
tipo monoface, dimensões 
aproximadas: largura 48 mm, 
comprimento 50 m, cor bege, 
aplicação multiuso. 

 

unidade 60   

51 

FITA ADESIVA ESPUMA 
DUPLA FACE- Adesivo 
Permanente, Dimensões 
aproximadas: 2,4cm x 1,5m. 
Referência: Fita Scotch® Fixa 
Forte da 3M. 

 

unidade 60   

52 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- - medindo 45mm x 45m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

 

unidade 250   

53 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- medindo 12mm x 10m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

 

unidade 300   

54 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- medindo 25mm x 50m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

 

unidade 300   

55 

FITA PARA IMPRESSORA DE 
CHEQUE- CMI 600- haste curta; 
Cor: preta, para máquina de 
cheque tipo Bematech. Referência 
da fita: masterprint 

 

unidade 5   

56 

FLIP-CHART PARA QUADRO 
BRANCO E BLOCO DE 
PAPEL. ALTURA 
REGULÁVEL, SISTEMA DE 
PÉS ADAPTÁVEIS AO SOLO, 
ESTRUTURA EM AÇO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA ALUMÍNIO, 
PERNAS METÁLICAS 
RETRÁVEIS, TELA EM MDF 
COM ACABAMENTO UV 
PARA USO DE QUADRO 
BRANCO, ALTURA: 175 CM. 

 

unidade 15   

57 

GARRAFA PARA ÁGUA 
(squeeze escolar) – garrafa para 
água 500 a 550ml, com logomarca 
da Câmara Municipal, com a 
tampa fechada. Tampa rosqueável 
em pp - polipropileno,  cor a 

 

unidade 250   
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definir, com bico em pvc flexível, 
no centro da tampa na cor natural 
com sistema de abre e fecha para 
saída da agua, removível para lavar 
e com trava de segurança na base 
do bico. O corpo da garrafa deve 
ser em blenda de pebd - polietileno 
de baixa densidade e pead – 
polietileno de alta densidade não 
reciclados e fabricado sem relevos 
ao longo do corpo para evitar 
acumulo de sujeira. O produto 
deverá atender os requisitos da 
norma da anvisa para contato com 
alimentos rdc 51/2010. Apresentar 
laudo de ensaio de migração total 
do produto emitido por laboratório 
acreditado. Apresentar laudos 
declaratórios referentes aos 
pigmentos verde e branco de 
atendimento à resolução 105/99 da 
anvisa que dispões sobre 
pigmentos para embalagens em 
contato com alimentos. Apresentar 
laudos declaratórios referentes às 
quatro matérias primas utilizadas 
na composição do produto: pp, 
pvc, pead e pebd de atendimento à 
norma anvisa rdc 91/2001 
referente a materiais para 
embalagens em contato com 
alimentos. Apresentar certificado 
de regularidade da indústria 
fabricante da garrafa fornecida – 
cr/ctf no cadastro técnico federal 
mma/ibama – para fabricação de 
artefatos de materiais plásticos. 

58 

GRAMPEADOR - material ferro, 
tipo mesa, capacidade mínima de 
25 fls. Aplicação folhas, tamanho 
grampo 26/6, características 
adicionais: reforçado, tamanho 
grande. 

 

unidade 100   

59 

GRAMPEADOR - material ferro, 
tipo mesa, capacidade mínima de 
50 fls. Aplicação folhas, tamanho 
grampo 26/6, características 
adicionais: reforçado, tamanho 
grande. 

 

unidade 100   
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60 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR - em aço 
niquelado n° 26/6 - caixa com 
1000 unidades 

 

unidade 100   

61 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR, tamanho 23/13 
para grampeador, galvanizado. 
Embalagem: caixa com 5.000 
(cinco mil) unidades, com dados 
de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

 

unidade 100   

62 

LÁPIS GRAFITE - n°02, 
apontado, confeccionado com 
madeira, isenta de nós, 
apresentando colagem perfeita das 
metades e rígida fixação do grafite, 
de maneira a não permitir seu 
deslocamento ou quebra durante o 
apontamento. Deverá ser recoberto 
com tinta preta atôxica, A barra 
interna do grafite deverá ter dureza 
HB, possuir constituição uniforme, 
ser isenta de impureza e ser 
atôxica. CAIXA COM 144 
UNIDADES. Características: 
diâmetro mínimo 6,5 mm, 
comprimento mínimo 170 mm - 
diâmetro do grafite: 2 mm - dureza 
n° 02 HB. Deverá atender ao 
estabelecido na norma NBR 15236 
e ao selo do INMETRO. 

 

caixa 5   

63 

LAPISEIRA GRAFITE 0,5mm, 
corpo plástico opaco, ponta semi-
retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de 
mina grafite na parte superior, 
borracha branca acoplada. 
Diâmetro de 0,5mm.  

 

unidade 200   

64 

LAPISEIRA GRAFITE 0,7mm, 
corpo plástico opaco, ponta semi-
retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de 
mina grafite na parte superior, 
borracha branca acoplada. 
Diâmetro de 0,7mm.  

 

unidade 200   

65 

LIVRO ATA: Capa: Dura preta. 
Dimensões aproximadas: 205 mm 
x 300 mm. Folhas Internas: papel 
offset numeradas. Gramatura: 56 
g/m². Quantidade de folhas: 

 

unidade 120   
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Contém 100 folhas pautadas. 
 

66 

 
LIVRO PROTOCOLO - material 
papel offset, quantidade 100 fls., 
dimensões aproximadas: 
comprimento 230 mm, largura 170 
mm, tipo capa dura. Características 
adicionais: com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 
folhas 54 g/m2. 

 

unidade 40   

67 
MÍDIA EM PEN DRIVE 16GB 
USB Leitura 10MB/s e Gravação 
3MB/s Preto 

 
unidade 80   

68 
MÍDIA EM PEN DRIVE 32GB 
USB Leitura 10MB/s e Gravação 
3MB/s Preto 

 
unidade 60   

69 
MÍDIA EM PEN DRIVE 64GB 
USB Leitura 13MB/s e Gravação 
5MB/s Preto 

 
unidade 40   

70 

MINA GRAFITE 0,5mm, tipo 
2b, embalagem tubo com 12 
unidades- ( compatível com a 
lapiseira grafite) 

 

unidade 

100 

  

71 

MINA GRAFITE 0,7mm, tipo 
2b, embalagem tubo com 12 
unidades.  (compatível com a 
lapiseira grafite) 

 

unidade 

100 

  

72 

MOLHADOR de dedos, em 
pasta, ligeiramente perfumado, 
para manuseio de papeis em geral. 
Embalagem com 12 g. 

 

unidade 200   

73 

MOUSE Box Óptico Com Fio 
Preto Usb. Com tecnologia Plug & 
Play, conexão automática. Conta 
com velocidade de 1200dpi. 

 

unidade 150   

74 

MURAL FLANELADO 
VERDE, DIMENSÕES 450MMX 
650MM, MOLDURA MADEIRA 
EM  MDF. 

 

unidade 25   

75 

MURAL FLANELADO 
VERDE, DIMENSÕES 600MMX 
900MM, MOLDURA MADEIRA 
EM  MDF. 

 

unidade 25   

76 

MURAL FLANELADO 
VERDE, DIMENSÕES 900MMX 
1200MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

 

unidade 25   
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77 

ORGANIZADOR DE 
DOCUMENTOS triplo vertical, 
cristal, tamanho 
16cmx23cmx32cm 
(compxlargxalt) 

 

unidade 

200   

78 
PAPEL METRO, bobina de papel 
branco, tamanho aproximado 
1,00m x 100 m. 

 
unidade 10   

79 
PAPEL METRO, bobina de papel 
kraft, tamanho aproximado 1,20m 
x 100 m.  

 
unidade 10   

80 
PAPEL OFÍCIO - A4, 210x297 
mm, alcalino, 75gr/m, com 500 
folhas. 

 
resma 2.000   

81 

PAPEL VERGÊ - material 
celulose, cor branca, gramatura: 
180g/m2, comprimento 297mm, 
largura 210 mm, pacote com 50 
fls. 

 

pacote 100   

82 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO – 2CM, pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício; com ilhoses de 
metal; gramatura: 250 a 270g/m 
grs/m, medidas 35 cm x 23 cm x 
2cm de espessura na cor 
transparente. 

 

unidade 2.000   

83 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO – 3CM, pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício; com ilhoses de 
metal; gramatura: 250 a 270g/m 
grs/m, medidas 35 cm x 23 cm x 
3cm de espessura na cor 
transparente. 

 

  unidade 2.000   

84 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO - 5CM pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício; com ilhoses de 
metal; gramatura: 250 a 270g/m 
grs/m, medidas 35 cm x 23 cm x 
5,5 cm de espessura na cor 
transparente. 

 

unidade 2.000   
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85 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO FINA - pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício, medidas 
aproximadas 35x24cm, cor 
transparente. 

 

unidade 2.500   

86 

PASTA ARQUIVO, cartão 
prensado, tipo az, lombada 
estreita, tamanho ofício, aplicação 
arquivo. Dimensões aproximadas: 
Altura: 34cm Largura: 28cm 
Lombada: 6cm. Cor Preta 

 

unidade 600   

87 

PASTA ARQUIVO, material 
papelão prensado, tipo az, 
lombada larga. Dimensões 
aproximadas: largura 280 mm, 
altura 350 mm, lombada 85 mm. 
Cor preta. Características 
adicionais com ferragem tipo 
alavanca. 

 

unidade 800   

88 

PASTA ARQUIVO, nome pasta 
arquivo ( pasta az plástica, lombo 
largo, na cor azul royal. 
Dimensões aproximadas: 
285x34,5x7,3cm. (Referência 
chies ou qualidade superior). 

 

unidade 800   

89 

PASTA CATÁLOGO C/100 
ENV. OFÍCIO 0,06 PEBD 
C/VISOR, FORMATO OFÍCIO, 
COM BOLSO E COM VISOR, 4 
COLCHETES, 100 ENVELOPES, 
DIMENSÕES: 243 X 330  

 

uinidade 60   

90 

PASTA L A4 – Pasta “L” em 
polipropileno flexível para 
transporte e armazenamento de 
documentos, cor transparente. 

 

unidade 2000   

91 

PASTA OFÍCIO COM 
GRAMPO, material plástico, 
gramatura: 34x24cm, cor 
transparente. 

 

unidade 2000   

92 

PASTA SUSPENSA EM 
CARTÃO 240 G/M² 
MARMORIZADO 
PLASTIFICADA (PINTADA) 
CASTANHA, HASTE 
PLÁSTICA, ACOMPANHA 
GRAMPOS PLÁSTICOS, 
VISORES E ETIQUETAS, 
POSSUI 6 DIFERENTES 

 

caixa 25   
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FURAÇÕES PARA O GRAMPO, 
ABAS COLADAS 
INTERNAMENTE C/6 
POSIÇÕES PARA VISORES E 
ETIQUETAS, DIMENSÕES: L X 
A X P: 25 X 11,5 X 41,5 CM, 
EMBALAGEM C/ 25 
UNIDADES  

93 

PASTA SUSPENSA 
PLASTIFICADA HASTE 
PLÁSTICAS, TRIPLEX 275G,  
FEITA EM CARTÃO TRIPLEX 
PLASTIFICADO COM FUNDO 
BRANCO, HASTES 
PLÁSTICAS, 6 POSIÇÕES 
PARA VISOR E 
ETIQUETA,DIMENSÕES: 360 X 
240 MM, EMBALAGEM COM 
6 UNIDADES  

 

caixa 50   

94 

PERCEVEJO 10MM 
DOURADO, REVESTIDO DE 
NÍQUEL, PONTAS 
PERFURANTES, 
EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. 

 

caixa 30   

95 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 100 fls., 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

 

unidade 20   

96 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 30fls, 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

 

unidade 100   

97 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 60 fls., 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

 

unidade 100   

98 
PILHA ALCALINA, tamanho C, 
1,5 volts, embalagem com 02 
unidades, dados de identificação 

 
unidade 30   
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do produto e marca do fabricante, 
unidade.  

99 

PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta 
azul. 

 

unidade 300   

100 

PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta 
preta. 

 

unidade 300   

101 

PINCEL QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL. PONTA DE 
4,0MM, ESPESSURA DE 
ESCRITA 2,0MM, 
EMBALAGEM COM 12 
UNIDADES, DIVERSAS 
CORES. 

 

caixa 30   

102 

PORTA OBJETO – objeto em 
acrílico transparente, tipo 
conjugado, com divisória para 
caneta, clips e cartão, nas 
dimensões aproximadas 28x9x10 
cm. 

 

unidade 200   

103 

PRANCHETA PORTÁTIL 
A4/OFÍCIO – material MDF, 
dimensões 330x230x3mm. 
Características adicionais: com 
prendedor em metal 

 

unidade 200   

104 
QUADRO BRANCO 1,20X0,90 
MOLDURA ALUMÍNIO. 

 
unidade 25   

105 
QUADRO BRANCO 100X60 
MOLDURA ALUMÍNIO. 

 
unidade 25   

106 

REABASTECEDOR P/PINCEL 
QUADRO BRANCO 40 ML 
TINTA ESPECIAL PARA 
REPOSIÇÃO NO PINCEL PARA 
QUADRO BRANCO, CAIXA 
COM 12 UNIDADES, CORES 
DIVERSAS 

 

caixa 30   

107 

RÉGUA, em material plástico, 
cor: branco, graduada em 30 cm, 
subdivisão em mm, com  3,00 mm 
de espessura e 35 mm de largura, 
unidade.  

 

unidade 200   

108 

RÉGUA, em material plástico, 
cor: branco, graduada em 50 cm, 
subdivisão em mm, com  3,00 mm 
de espessura e 35 mm de largura, 

 

unidade 100   
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 

2.1. - Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 

004/2021 de registro de preços nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 

8.666/93, e suas alterações posteriores. 

unidade.  

109 

ROLETE ENTINTADOR 
BICOLOR-  modelo: IR40T; para 
calculadora eletrônica compatível 
com os modelos de 
calculadora Elgin MA-5121, MR-
6124. 

 

unidade 15   

110 
SUPORTE PARA MONITOR, 
em MDF, com 2 gavetas, cor preta. 
Dimensões 39x26x12 

 
unidade 150   

111 
TECLADO COM FIO Usb Preto 
Resistente a água.  Com tecnologia 
Plug & Play, conexão automática. 

 

unidade 100   

112 

TESOURA PEQUENA,  cabo 
emborrachado anatômico, lâmina 
de aço inox com marca do produto 
na lâmina, tamanho médio 12 cm. 

 

unidade  250   

113 

TESOURA MULTIUSO – em 
metal, cabo plástico ou 
emborrachado, com formato 
anatômico e lâminas em aço 
inoxidável, 21cm. 

 

unidade 50   

114 

TINTA PARA CARIMBOS – 
cor preta, componentes: água, 
pigmentos, aspecto físico líquido, 
aplicação almofada, capacidade 
frasco 40 ml. 

 

frasco 24   

115 

TRILHO - GRAMPOS PARA 
PASTA- tipo trilho 80mm. 
Grampo em aço para usar em 
pastas e armazenar documentos, 
possui trilhos móveis para fechar.- 
Tamanho: 80mm.-Caixa com 50 
unidades. 

 

caixa 10   

TOTAL 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e supletivamente, pelos princípios da teoria geral 

dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 

condições deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1. - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por até 12 (meses), 

contados da assinatura do contrato, podendo ser suprimido ou prorrogado se subsistir 

saldo quantitativo do objeto licitado, ou por interesse da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DAS QUANTIDADES 

5.1- Os preços para os bens contratados são de: R$ X (Cento e cinquenta e sete mil, 

oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). 

5.2- Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) 

nas seguintes hipóteses: 

a) para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, 

nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º, da Lei n. 8.666/93; 

b) para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 

mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do princípio previsto no art. 65, § 5º, da Lei 

n. 8.666/93. 

5.3 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de 

custos e/ou preço de mercado. 

5.4. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto 

contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc). 
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CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. - O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

6.1.1 Em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal, conforme efetivo 

cumprimento da obrigação. 

6.2. - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de 

pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da 

contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES". 

6.2.1. - Em sendo optante do "SIMPLES" o contratado deverá apresentar documento 

expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição. 

6.3. - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo Fornecimento 

do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo, excepcionalmente, o pagamento 

correspondente à parte do objeto que, mediante prévia autorização da Administração, 

for efetivado parcialmente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

7.1. - As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação 

Orçamentária:  

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina 

Projeto Atividade: 01.031.0001.8001.0000 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Fonte: 013 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se 

compromete a: 

a) Disponibilizar informações e endereços na sede da contratada para o efetivo serviço 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) úteis. 

b) solicitar previamente à CONTRATADA, através de documento próprio, o 

fornecimento das certidões; 
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c) efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula sexta. 

d) averiguar a qualidade dos produtos e notificá-los devolução e/ou troca caso haja 

desconformidade com o objeto e/ou qualidade licitado. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA se 

compromete a: 

a) Executar de acordo com o Edital, devendo ser seguidas rigorosamente às 

especificações contidas nas legislações que regulamentam o objeto desta contratação. 

b) - A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todas as obrigações antes 

e durante a execução de quaisquer serviços. 

c) – garantir a qualidade dos produtos e ou serviços; 

d) – assegurar a fiscalização por pessoa a designar de todas as etapas do serviço/entrega 

e seus registros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. - A recusa no fornecimento dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela 

Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando o contratado à sua inscrição no 

Registro de Ocorrências da Secretaria de Administração do município e não impede, em 

razão das circunstâncias e a critério da administração do ÓRGÃO/ENTIDADE 

CONTRATANTE, a aplicação das seguintes penalidades: 

a) multa de 5% sobre o valor total do contrato que, em caso de não pagamento,  será 

encaminhada para a dívida ativa do município, visando a sua execução; 

b) Suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 2 (dois) anos, do direito de 

licitar/ contratar com a Administração; e 

10.2. Declaração de Inidoneidade. 

10.3. - Expirado o prazo proposto para o fornecimento dos bens, sem que a contratada o 

cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1% (um por 

cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor remanescente do contrato. 

10.4. - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) e 
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será cobrada por compensação financeira dos créditos que o contratado tiver a receber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO 

11.1. - O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante 

notificação expressa, com antecedência mínima de 10(dez) dias da data desejada para o 

encerramento, em conformidade com o art. 79, II da Lei 8 666/93. 

11.2. - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 

8.666/93. 

11.3. - Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia 

e fundamentada da autoridade competente do ÓRGÃO/ENTIDADE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO 

CONTRATANTE 

12.1. - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao 

presente contrato: 

a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 

1º, da Lei n. 8.666/93; 

b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 

8666/93; 

c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e 

d) Fiscalizar a execução do ajuste. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1 Os valores registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

13.2 Considera-se incluso no preço dos serviços para fins de desconto todas as despesas e 

custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais), transporte, hospedagem, alimentação, seguros, mão-de-obra e qualquer 

despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que 

incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na 
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execução da mesma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. - A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e 

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 

8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste   instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. - As partes contratantes elegem o foro de Petrolina, Pernambuco, como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, 

que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada 

na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

 

Petrolina, PE, de de 2022. 

 

 

________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _________________________ CPF 

 

2. _________________________CPF 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO Nº __ /2022 

 

Nome da Empresa:    

 

Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente 

Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos 

originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento 

de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o 

poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em 

especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente 

processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores 

à data de entrega dos envelopes. 

 

Local: data: / / . 

 

 

ASSINATURA AUTORIZADA 

Nome:   

CPF:   

 

Importante: Carimbar (CNPJ) - ou utilizar papel timbrado 
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ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA – PE 

 

 

 

Pregão Presencial n°  /   Processo nº /   

Prezados Senhores: 

 

 

 

 

A empresa  (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° com sede    

à    Rua   (endereço   completo   da    licitante),    por    seu    

representante legal (nome e qualificação do representante legal), para fins de participação   

no procedimento licitatório em epígrafe, e em cumprimento à legislação e regulamentos 

vigentes, pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, vem apresentar sua 

proposta de preço, pelo preço de R$ (               ),incluídos todos os valores para execução do 

objeto da licitação e demais condições descritos no certame em questão, que trata de 

contratação de empresa para o fornecimento de materias de escritório e expediente para a 

Câmara Municipal de Petrolina-PE. 

 

 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
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ITEM DESCRIÇÃO 
 

MARCA UNID. QTD  VALOR 
UNITÁRIO  

 VALOR 
TOTAL  

1 

APAGADOR QUADRO 
BRANCO, corpo plástico, com 
feltro, dimensões 140 mm 
(comprimento) x 50 mm (largura) 
x 40 mm (altura), com variacao de 
+/- 5 mm. Embalagem com dados 
de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

 

unidade 50   

2 

APONTADOR - para lápis, duplo, 
com depósito, material 
termoplástico, tipo escolar, cor 
variada, tamanho médio.Caixa 
com 24 und. 

 

caixa 20   

3 

BANDEIRA DO BRASIL em 
tecido oxford com sublimação 
total, dupla face, com ilhoes na 
lateral, tamanho médio 
90cmx129cm. 

 

unidade 10   

4 

BANDEIRA DO ESTADO DE 
PERNANBUCO em tecido oxford 
com sublimação total, dupla face, 
com ilhoes na lateral, tamanho 
médio 90cmx129cm. 

 

unidade 10   

5 

BANDEIRA DO MUNICÍPIO 
DE PETROLINA em tecido 
oxford com sublimação total, 
dupla face, com ilhoes na lateral, 
tamanho médio 90cmx129cm. 

 

unidade 10   

6 

BANDEJA DE 
CORRESPONDÊNCIA DUPLA,  
confeccionada em material acrílico 
transparente com armação de metal 
e estrutura móvel.  Embalagem 
com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.  
Dimensões aproximadas de 
260mm x 350mm. Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO, unidade. 

 

unidade 200   

7 
BARBANTE tipo fitilho para 
embalagem em pvc, rolo com 100 
metros 

 
unidade 50   
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8 

BLOCO DE ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 142X198MM, 50 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

9 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 200X273MM, 50 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

10 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 60X103MM, 400 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

11 

BLOCO ANOTAÇÃO SEM 
PAUTA, 80X110MM, 100 
FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

 

pacote 80   

12 
BLOCO DE ANOTAÇÕES 
COM 100 FLS, 76X76MM, 
FOLHAS PAUTADAS 

 

unidade 
300   

13 

BLOCO DE ANOTAÇÕES EM 
ESPIRAL, COM FOLHAS 
PAUTADAS, MÍNIMO DE 60 
FOLHAS. CAPA RÍGIDA, COM 
UMA CANETA ACOPLADA AO 
BLOCO. 

 

unidade 150 

  

14 

BLOCO DE PAPEL 
FLIPCHART, folhas brancas, 
tamanho 630x800mm, com 50 
folhas. 

 

unidade 100   

15 
BOBINA CALCULADORA –cor 
branca; dimensões aproximadas: 
57mmx30m. Caixa 30 unidades 

 

caixa 3   

16 

BORRACHA APAGADORA 
ESCRITA-  material borracha, 
largura 17 mm, altura 5,5 mm, 
aplicação para lápis e tinta. 

 

unidade 80   

17 

CADERNO para anotações 
diversas, capa e contracapa em 
papelão 750 g/m2, personalizadas 
com a logomarca da Câmara 
Municipal, 2x1 matérias, espiral, 
contendo 96 fls, 63g,  contendo 
pauta interna com mínimo de 30 
linhas, com espaço lateral para 
anotações diversas, espaço 
superior para título e espaço 
inferior para sumário. Contendo 
bolsa em pvc.  Formato 
200x275mm. 

 

unidade 250   
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18 
CAIXA ARQUIVO - material 
plástico, dimensões 135x240x360 
mm, cor preta. 

 
unidade 1000   

19 

CAIXA MULTIUSO em plástico 
polipropileno, com adesivo para 
anotações, pegadores lateral. 
dimensões 
440mmx180mmx270mm 

 

unidade 

50   

20 

CAIXA ORGANIZADORA 
empilhavel em material plástico 
polipropileno, corpo transparente, 
tampa azul, com feicho, dobradiça 
e alça na parte superior. Medidas 
460mmx215mmx280mm. 

 

unidade 

100   

21 

CALCULADORA 
ELETRÔNICA – calculadora 
eletrônica de mesa 12 dígitos, visor 
LCD, memória cálculo, 
desligamento automático, corrente: 
pilha 1,5 ou energia solar. 
Dimensão aproximada: 14x9cm. 
Referência: Masterprint MP 1005, 
ELGIN MV 4123, ELGIN MV 
4124. 

 

unidade 100   

22 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta azul. Características 
adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

 

caixa 100   

23 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta preta. Características 
adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

 

caixa 50   

24 

CANETA ESFEROGRÁFICA - 
material plástico cristal, material 
ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta vermelha. Características 
adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

 

caixa 30   

25 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta porosa 
e chanfrada, cor amarela. 

 
unidade 600   
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26 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta porosa 
e chanfrada, cor laranja 

 
unidade 240   

27 
CANETA MARCA-TEXTO - 
material plástico, tipo ponta porosa 
e chanfrada, cor verde. 

 
unidade 500   

28 

CANETA PARA CD, tinta 
permanente em diversas 
superficies. Caixa com 12 
unidades. 

 

caixa 30   

29 

CD-R virgem, gravação a 
24X650MB dados / 74 min. áudio, 
lacrado em estojo plástico 
individual. - Capacidade para 
armazenagem de 650MB de dados, 
ou 74 minutos de áudio - 
Velocidade de gravação ate 24 X, - 
Face não gravável fosca com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual 
tipo jewel Box (caixa de cd com 
frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, 
interno ao estojo , com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual 
tipo Jewel Box (caixa de cd com 
frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, 
interno  ao estojo, com 
identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima 
de gravação, para ser utilizado com 
identificação e índice do conteúdo 
após gravação sem abertura do 
estojo, embalagem contendo 1 
unidade. 

 

unidade 100   

30 

CLIPS - bomba 
incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 6/0 
(caixa com 50 unidades). 

 

caixa 600   
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31 

CLIPS - bomba 
incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 8/0 
(caixa com 25 unidades). 

 

caixa 400   

32 

CLIPS em arame de aço com 
acabamento niquelado, tratamento 
anti-ferrugem n° 02 (caixa com 
100 unidades), clipes pequenos 
para papel, formato paralelo 
confeccionado em arame 
galvanizado flexível, sem 
oxidações e sem deformações 
provenientes de desajustes na 
fabricação, correspondente ao 
padrão comercial 2/0. 

 

caixa 800   

33 

COLA - composição polivinil 
acetato - PVA, cor branca, 
aplicação papel, características 
adicionais: lavável e atôxica. 
Frasco 90g. 

 

frasco 600   

34 

COLA BASTÃO, em tubo 
plástico, não toxica, base giratória, 
formato cilíndrico, peso liquido 
mínimo 8 g e máximo 10 g, com 
selo Inmetro, dados de 
identificação do produto e marca 
do fabricante, Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO.Conter o selo de 
identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO. 

 

pacote 100   

35 
COLCHETE N° 6, DUAS 
PONTAS. CAIXA COM 72 
UNIDADES. 

 
caixa 100   

36 
COLCHETE N° 8, DUAS 
PONTAS. CAIXA COM 72 
UNIDADES. 

 
caixa 100   
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37 

CORRETIVO LÍQUIDO - 
homogêneo, aplicação a pincel, 
com tampa rosqueável, diluívio em 
água. Deverá cobrir na primeira 
demão a escrita sem permitir a 
leitura do erro após a secagem e 
aceitar nova escrita por cima. O 
conjunto composto pelo frasco, 
tampa rosqueável e pincel deverá 
apresentar resistência adequada, 
não podendo apresentar 
deformações que prejudiquem seu 
uso. Referência: Faber Castel, Bic. 

 

unidade 200   

38 
ELÁSTICO amarelo n°18 pacote 
com 60 unidades.  

 

pacote 50   

39 

ENVELOPE CARTA OFÍCIO, 
cor branca, Dimensões 
aproximadas 114mm X 229mm, 
90g Características adicionais: sem 
impressão. 

 

unidade 3.000   

40 

ENVELOPE SACO - material 
papel alcalino, gramatura 75g/m2, 
tipo ofício, dimensões 
aproximadas: comprimento 
340mmx24mm, cor branca. 
Características adicionais: sem 
impressão. 

 

unidade 3.000   

41 

ENVELOPE SACO – MEIO 
OFÍCIO. Dimensões aproximadas 
16,2cm X 22,9cm, cor branca. 
Características adicionais: sem 
impressão. 

 

unidade 3.000   

42 

ENVELOPE SACO A4 - papel 
ofício: 75g ou 90g. cor branca. 
Dimensões aproximadas: 
22cmx32cm. Características 
adicionais: sem impressão. 

 

unidade 2.000   

43 

ESTILETE - estilete, tipo ino,  
material corpo plástico, 
características adicionais: lâmina 
aço com tratamento superficial 
galvanizado, tipo fixação lâmina 
encaixe por pressão. 

 

unidade 250   

44 

ESTILETE - estilete, tipo largo, 
espessura 18 mm, material corpo 
plástico, características adicionais: 
lâmina aço com tratamento 

 

unidade 250   
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superficial galvanizado, tipo 
fixação lâmina encaixe por 
pressão. 

45 

ETIQUETA - Etiqueta ink-
jet/laser Carta. Dimensões: 
25,4x101,6mm, etiqueta por 
folha: 20. Etiqueta por envelope: 
2000 unid. Referência: código 
6181 (Pimaco) 

 

pacote 50   

46 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 25 x 99 
mm na cor branca, tamanho A 4 
Podem ser usadas tanto 
manualmente como no 
computador, copiadora ou máquina 
de escrever. Fabricadas com papel 
e adesivo especial para obter 
melhor impressão e a melhor 
aderência. Embalagem contendo 
22 (vinte e dois) etiquetas por 
folha, com 25 (vinte e cinco) 
folhas. 

 

unidade 40   

47 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 33,9 x 
101,6 mm na cor branca. Podem 
ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora 
ou máquina de escrever. 
Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor 
impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 100 (cem) 
folhas com 14 (quatorze) etiquetas 
cada.  

 

unidade 30   

48 

ETIQUETAS, para múltiplos 
usos, inclusive inkjet, lasejet e 
copiadoras com dimensões 50,8 x 
101,6 mm na cor branca. Podem 
ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora 
ou máquina de escrever. 
Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor 
impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 10 (dez) 
etiquetas por folha, com 100 (cem) 
folhas. 

 

unidade 30   
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49 
EXTRATOR DE GRAMPO - 
material aço tipo espátula, 
tratamento superficial cromado. 

 
unidade 250   

50 

FITA ADESIVA - material crepe, 
tipo monoface, dimensões 
aproximadas: largura 48 mm, 
comprimento 50 m, cor bege, 
aplicação multiuso. 

 

unidade 60   

51 

FITA ADESIVA ESPUMA 
DUPLA FACE- Adesivo 
Permanente, Dimensões 
aproximadas: 2,4cm x 1,5m. 
Referência: Fita Scotch® Fixa 
Forte da 3M. 

 

unidade 60   

52 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- - medindo 45mm x 45m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

 

unidade 250   

53 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- medindo 12mm x 10m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

 

unidade 300   

54 

FITA ADESIVA TIPO DUREX 
- medindo 25mm x 50m, marcas 
de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

 

unidade 300   

55 

FITA PARA IMPRESSORA DE 
CHEQUE- CMI 600- haste curta; 
Cor: preta, para máquina de 
cheque tipo Bematech. Referência 
da fita: masterprint 

 

unidade 5   

56 

FLIP-CHART PARA QUADRO 
BRANCO E BLOCO DE 
PAPEL. ALTURA 
REGULÁVEL, SISTEMA DE 
PÉS ADAPTÁVEIS AO SOLO, 
ESTRUTURA EM AÇO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA ALUMÍNIO, 
PERNAS METÁLICAS 
RETRÁVEIS, TELA EM MDF 
COM ACABAMENTO UV 
PARA USO DE QUADRO 
BRANCO, ALTURA: 175 CM. 

 

unidade 15   

57 

GARRAFA PARA ÁGUA 
(squeeze escolar) – garrafa para 
água 500 a 550ml, com logomarca 
da Câmara Municipal, com a 
tampa fechada. Tampa rosqueável 
em pp - polipropileno,  cor a 

 

unidade 250   
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definir, com bico em pvc flexível, 
no centro da tampa na cor natural 
com sistema de abre e fecha para 
saída da agua, removível para lavar 
e com trava de segurança na base 
do bico. O corpo da garrafa deve 
ser em blenda de pebd - polietileno 
de baixa densidade e pead – 
polietileno de alta densidade não 
reciclados e fabricado sem relevos 
ao longo do corpo para evitar 
acumulo de sujeira. O produto 
deverá atender os requisitos da 
norma da anvisa para contato com 
alimentos rdc 51/2010. Apresentar 
laudo de ensaio de migração total 
do produto emitido por laboratório 
acreditado. Apresentar laudos 
declaratórios referentes aos 
pigmentos verde e branco de 
atendimento à resolução 105/99 da 
anvisa que dispões sobre 
pigmentos para embalagens em 
contato com alimentos. Apresentar 
laudos declaratórios referentes às 
quatro matérias primas utilizadas 
na composição do produto: pp, 
pvc, pead e pebd de atendimento à 
norma anvisa rdc 91/2001 
referente a materiais para 
embalagens em contato com 
alimentos. Apresentar certificado 
de regularidade da indústria 
fabricante da garrafa fornecida – 
cr/ctf no cadastro técnico federal 
mma/ibama – para fabricação de 
artefatos de materiais plásticos. 

58 

GRAMPEADOR - material ferro, 
tipo mesa, capacidade mínima de 
25 fls. Aplicação folhas, tamanho 
grampo 26/6, características 
adicionais: reforçado, tamanho 
grande. 

 

unidade 100   

59 

GRAMPEADOR - material ferro, 
tipo mesa, capacidade mínima de 
50 fls. Aplicação folhas, tamanho 
grampo 26/6, características 
adicionais: reforçado, tamanho 
grande. 

 

unidade 100   
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60 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR - em aço 
niquelado n° 26/6 - caixa com 
1000 unidades 

 

unidade 100   

61 

GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR, tamanho 23/13 
para grampeador, galvanizado. 
Embalagem: caixa com 5.000 
(cinco mil) unidades, com dados 
de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

 

unidade 100   

62 

LÁPIS GRAFITE - n°02, 
apontado, confeccionado com 
madeira, isenta de nós, 
apresentando colagem perfeita das 
metades e rígida fixação do grafite, 
de maneira a não permitir seu 
deslocamento ou quebra durante o 
apontamento. Deverá ser recoberto 
com tinta preta atôxica, A barra 
interna do grafite deverá ter dureza 
HB, possuir constituição uniforme, 
ser isenta de impureza e ser 
atôxica. CAIXA COM 144 
UNIDADES. Características: 
diâmetro mínimo 6,5 mm, 
comprimento mínimo 170 mm - 
diâmetro do grafite: 2 mm - dureza 
n° 02 HB. Deverá atender ao 
estabelecido na norma NBR 15236 
e ao selo do INMETRO. 

 

caixa 5   

63 

LAPISEIRA GRAFITE 0,5mm, 
corpo plástico opaco, ponta semi-
retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de 
mina grafite na parte superior, 
borracha branca acoplada. 
Diâmetro de 0,5mm.  

 

unidade 200   

64 

LAPISEIRA GRAFITE 0,7mm, 
corpo plástico opaco, ponta semi-
retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de 
mina grafite na parte superior, 
borracha branca acoplada. 
Diâmetro de 0,7mm.  

 

unidade 200   

65 

LIVRO ATA: Capa: Dura preta. 
Dimensões aproximadas: 205 mm 
x 300 mm. Folhas Internas: papel 
offset numeradas. Gramatura: 56 
g/m². Quantidade de folhas: 

 

unidade 120   
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Contém 100 folhas pautadas. 
 

66 

 
LIVRO PROTOCOLO - material 
papel offset, quantidade 100 fls., 
dimensões aproximadas: 
comprimento 230 mm, largura 170 
mm, tipo capa dura. Características 
adicionais: com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 
folhas 54 g/m2. 

 

unidade 40   

67 
MÍDIA EM PEN DRIVE 16GB 
USB Leitura 10MB/s e Gravação 
3MB/s Preto 

 
unidade 80   

68 
MÍDIA EM PEN DRIVE 32GB 
USB Leitura 10MB/s e Gravação 
3MB/s Preto 

 
unidade 60   

69 
MÍDIA EM PEN DRIVE 64GB 
USB Leitura 13MB/s e Gravação 
5MB/s Preto 

 
unidade 40   

70 

MINA GRAFITE 0,5mm, tipo 
2b, embalagem tubo com 12 
unidades- ( compatível com a 
lapiseira grafite) 

 

unidade 

100 

  

71 

MINA GRAFITE 0,7mm, tipo 
2b, embalagem tubo com 12 
unidades.  (compatível com a 
lapiseira grafite) 

 

unidade 

100 

  

72 

MOLHADOR de dedos, em 
pasta, ligeiramente perfumado, 
para manuseio de papeis em geral. 
Embalagem com 12 g. 

 

unidade 200   

73 

MOUSE Box Óptico Com Fio 
Preto Usb. Com tecnologia Plug & 
Play, conexão automática. Conta 
com velocidade de 1200dpi. 

 

unidade 150   

74 

MURAL FLANELADO 
VERDE, DIMENSÕES 450MMX 
650MM, MOLDURA MADEIRA 
EM  MDF. 

 

unidade 25   

75 

MURAL FLANELADO 
VERDE, DIMENSÕES 600MMX 
900MM, MOLDURA MADEIRA 
EM  MDF. 

 

unidade 25   

76 

MURAL FLANELADO 
VERDE, DIMENSÕES 900MMX 
1200MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

 

unidade 25   
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77 

ORGANIZADOR DE 
DOCUMENTOS triplo vertical, 
cristal, tamanho 
16cmx23cmx32cm 
(compxlargxalt) 

 

unidade 

200   

78 
PAPEL METRO, bobina de papel 
branco, tamanho aproximado 
1,00m x 100 m. 

 
unidade 10   

79 
PAPEL METRO, bobina de papel 
kraft, tamanho aproximado 1,20m 
x 100 m.  

 
unidade 10   

80 
PAPEL OFÍCIO - A4, 210x297 
mm, alcalino, 75gr/m, com 500 
folhas. 

 
resma 2.000   

81 

PAPEL VERGÊ - material 
celulose, cor branca, gramatura: 
180g/m2, comprimento 297mm, 
largura 210 mm, pacote com 50 
fls. 

 

pacote 100   

82 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO – 2CM, pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício; com ilhoses de 
metal; gramatura: 250 a 270g/m 
grs/m, medidas 35 cm x 23 cm x 
2cm de espessura na cor 
transparente. 

 

unidade 2.000   

83 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO – 3CM, pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício; com ilhoses de 
metal; gramatura: 250 a 270g/m 
grs/m, medidas 35 cm x 23 cm x 
3cm de espessura na cor 
transparente. 

 

  unidade 2.000   

84 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO - 5CM pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício; com ilhoses de 
metal; gramatura: 250 a 270g/m 
grs/m, medidas 35 cm x 23 cm x 
5,5 cm de espessura na cor 
transparente. 

 

unidade 2.000   
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85 

PASTA ABA ELÁSTICO 
OFÍCIO FINA - pasta com aba e 
fecho de elástico em polipropileno, 
feita de plástico transparente, no 
tamanho ofício, medidas 
aproximadas 35x24cm, cor 
transparente. 

 

unidade 2.500   

86 

PASTA ARQUIVO, cartão 
prensado, tipo az, lombada 
estreita, tamanho ofício, aplicação 
arquivo. Dimensões aproximadas: 
Altura: 34cm Largura: 28cm 
Lombada: 6cm. Cor Preta 

 

unidade 600   

87 

PASTA ARQUIVO, material 
papelão prensado, tipo az, 
lombada larga. Dimensões 
aproximadas: largura 280 mm, 
altura 350 mm, lombada 85 mm. 
Cor preta. Características 
adicionais com ferragem tipo 
alavanca. 

 

unidade 800   

88 

PASTA ARQUIVO, nome pasta 
arquivo ( pasta az plástica, lombo 
largo, na cor azul royal. 
Dimensões aproximadas: 
285x34,5x7,3cm. (Referência 
chies ou qualidade superior). 

 

unidade 800   

89 

PASTA CATÁLOGO C/100 
ENV. OFÍCIO 0,06 PEBD 
C/VISOR, FORMATO OFÍCIO, 
COM BOLSO E COM VISOR, 4 
COLCHETES, 100 ENVELOPES, 
DIMENSÕES: 243 X 330  

 

uinidade 60   

90 

PASTA L A4 – Pasta “L” em 
polipropileno flexível para 
transporte e armazenamento de 
documentos, cor transparente. 

 

unidade 2000   

91 

PASTA OFÍCIO COM 
GRAMPO, material plástico, 
gramatura: 34x24cm, cor 
transparente. 

 

unidade 2000   

92 

PASTA SUSPENSA EM 
CARTÃO 240 G/M² 
MARMORIZADO 
PLASTIFICADA (PINTADA) 
CASTANHA, HASTE 
PLÁSTICA, ACOMPANHA 
GRAMPOS PLÁSTICOS, 
VISORES E ETIQUETAS, 
POSSUI 6 DIFERENTES 

 

caixa 25   
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FURAÇÕES PARA O GRAMPO, 
ABAS COLADAS 
INTERNAMENTE C/6 
POSIÇÕES PARA VISORES E 
ETIQUETAS, DIMENSÕES: L X 
A X P: 25 X 11,5 X 41,5 CM, 
EMBALAGEM C/ 25 
UNIDADES  

93 

PASTA SUSPENSA 
PLASTIFICADA HASTE 
PLÁSTICAS, TRIPLEX 275G,  
FEITA EM CARTÃO TRIPLEX 
PLASTIFICADO COM FUNDO 
BRANCO, HASTES 
PLÁSTICAS, 6 POSIÇÕES 
PARA VISOR E 
ETIQUETA,DIMENSÕES: 360 X 
240 MM, EMBALAGEM COM 
6 UNIDADES  

 

caixa 50   

94 

PERCEVEJO 10MM 
DOURADO, REVESTIDO DE 
NÍQUEL, PONTAS 
PERFURANTES, 
EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES. 

 

caixa 30   

95 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 100 fls., 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

 

unidade 20   

96 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 30fls, 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

 

unidade 100   

97 

PERFURADOR PAPEL – 
material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, 
capacidade perfuração 60 fls., 
funcionamento manual. 
Características adicionais: furos 
redondos com marginador. 

 

unidade 100   

98 
PILHA ALCALINA, tamanho C, 
1,5 volts, embalagem com 02 
unidades, dados de identificação 

 
unidade 30   
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do produto e marca do fabricante, 
unidade.  

99 

PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta 
azul. 

 

unidade 300   

100 

PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta 
preta. 

 

unidade 300   

101 

PINCEL QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL. PONTA DE 
4,0MM, ESPESSURA DE 
ESCRITA 2,0MM, 
EMBALAGEM COM 12 
UNIDADES, DIVERSAS 
CORES. 

 

caixa 30   

102 

PORTA OBJETO – objeto em 
acrílico transparente, tipo 
conjugado, com divisória para 
caneta, clips e cartão, nas 
dimensões aproximadas 28x9x10 
cm. 

 

unidade 200   

103 

PRANCHETA PORTÁTIL 
A4/OFÍCIO – material MDF, 
dimensões 330x230x3mm. 
Características adicionais: com 
prendedor em metal 

 

unidade 200   

104 
QUADRO BRANCO 1,20X0,90 
MOLDURA ALUMÍNIO. 

 
unidade 25   

105 
QUADRO BRANCO 100X60 
MOLDURA ALUMÍNIO. 

 
unidade 25   

106 

REABASTECEDOR P/PINCEL 
QUADRO BRANCO 40 ML 
TINTA ESPECIAL PARA 
REPOSIÇÃO NO PINCEL PARA 
QUADRO BRANCO, CAIXA 
COM 12 UNIDADES, CORES 
DIVERSAS 

 

caixa 30   

107 

RÉGUA, em material plástico, 
cor: branco, graduada em 30 cm, 
subdivisão em mm, com  3,00 mm 
de espessura e 35 mm de largura, 
unidade.  

 

unidade 200   

108 

RÉGUA, em material plástico, 
cor: branco, graduada em 50 cm, 
subdivisão em mm, com  3,00 mm 
de espessura e 35 mm de largura, 

 

unidade 100   
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O Prazo de validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias, contados da data da 
abertura dos envelopes. 
 
DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e 
exigências técnicas relacionadas no Anexo I – Memorial Descritivo, e que 
cumpriremos integralmente todos os itens no referido termo. 
 
 
Local, de de . 

unidade.  

109 

ROLETE ENTINTADOR 
BICOLOR-  modelo: IR40T; para 
calculadora eletrônica compatível 
com os modelos de 
calculadora Elgin MA-5121, MR-
6124. 

 

unidade 15   

110 
SUPORTE PARA MONITOR, 
em MDF, com 2 gavetas, cor preta. 
Dimensões 39x26x12 

 
unidade 150   

111 
TECLADO COM FIO Usb Preto 
Resistente a água.  Com tecnologia 
Plug & Play, conexão automática. 

 

unidade 100   

112 

TESOURA PEQUENA,  cabo 
emborrachado anatômico, lâmina 
de aço inox com marca do produto 
na lâmina, tamanho médio 12 cm. 

 

unidade  250   

113 

TESOURA MULTIUSO – em 
metal, cabo plástico ou 
emborrachado, com formato 
anatômico e lâminas em aço 
inoxidável, 21cm. 

 

unidade 50   

114 

TINTA PARA CARIMBOS – 
cor preta, componentes: água, 
pigmentos, aspecto físico líquido, 
aplicação almofada, capacidade 
frasco 40 ml. 

 

frasco 24   

115 

TRILHO - GRAMPOS PARA 
PASTA- tipo trilho 80mm. 
Grampo em aço para usar em 
pastas e armazenar documentos, 
possui trilhos móveis para fechar.- 
Tamanho: 80mm.-Caixa com 50 
unidades. 

 

caixa 10   

TOTAL 
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Assinatura do Representante 
 
Razão Social da Empresa 
Nome Completo do Representante da Empresa 
 
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA): 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 121/2022  |  Anexo: PREGAO_002_HABILITACAO.pdf (90/102)        89/312



 

 

68  

 

ANEXO V 

 

Carta de Credenciamento 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

O abaixo assinado, ................................................................. carteira de identidade RG 

n.° .................................. e CPF n.º ........................ , na qualidade de responsável legal 

pela empresa ........................................................... vem, pela presente, informar que o 

Sr..............................................................., carteira de identidade RG n° ....................... , é 

pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura da documentação e 

proposta de preços, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a 

licitação em epígrafe. Outorgamos ainda à pessoa mencionada, amplos poderes para 

acordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes à empresa, enfim, 

agir em nome e por conta da própria empresa que representar. Estamos cientes de que 

responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser 

praticados por nossos representantes. 

Local, UF,            de de 2022. 

 

 

________________________________ 

ASSINATURA 

 

Obs. A presente deverá ser assinada pelo próprio Sócio-gerente ou Diretores da Empresa. 

 

(carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

( art. 27, inc. V da Lei 8.666/93 ) 

 

 

 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ 

nº.........................................................., no intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)..............., portador(a) da Carteira de Identidade nº..............,e do CPF nº ................. , 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

 

 

Cidade - UF, de de    

 

 

 

 

 

 

 

 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

À Comissão de licitação Referente: 

 

 

Pregão 002/2022 

 

 

O signatário da  presente,   em   nome   da   proponente , 

DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos impeditivos da 

habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32, 

parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações. 

 

 

Cidade em de de . 

 

 

  _ 

 

 

ASSINATURA AUTORIZADA 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NO EDITAL 

 

 

Referente: Pregão 002/2022 

 

 

O signatário da presente, Senhor(a) , 

representante legalmente constituído da proponente, DECLARA que a mesma recebeu 

do Licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita 

todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos. 

 

 

Cidade, UF, de de . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA AUTORIZADA 
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ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES 

DO  PODER MUNICIPAL 

 

 

Processo Ref.: 

 

 

A Empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº _________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________ portador(a) 

da Carteira de Identidade nº   e do CPF nº _______________, 

DECLARA, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a 

integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores da 

Câmara) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. 

DECLARA ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

 

Petrolina, PE, de de 2022. 

 

 

 

ASSINATURA AUTORIZADA 
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Memorando 086/2022

De: Aerolande C. - GP

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa 

Data: 14/03/2022 às 12:34:37

Setores (CC):

GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-CJ-PROC3

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-CJ-PROC3

Aquisição de material de expediente

 

 

MEMO– PRESIDÊNCIA

 

 

Petrolina, Pernambuco, 14 de março de 2022.

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, PERNAMBUCO,
cumprindo com as suas obrigações regimentais;

 

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de material de expediente para o funcionamento
da Câmara de Vereadores de Petrolina;

 

CONSIDERANDO a existência de Recursos Orçamentários Próprios necessários para a
execução do serviço;

 

Fica AUTORIZADA a realização de procedimento licitatório para a Contratação de empresa para
fornecimento de material de expediente para a Câmara Municipal de Petrolina.
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Tão logo autorizado o serviço, que os setores da Casa Legislativa empreendam os esforços
para a execução, seguindo os ditames da legalidade.

 

 

Aerolande Amós da Cruz

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina

_

Aerolande Amós da Cruz 

PRESIDENTE
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO  

 

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente e escritório, para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Petrolina, consoante especificações e detalhes 

deste Termo de Referência, para fornecimento imediato e futuro. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

A presente solicitação se dá pela necessidade de aquisição de material de expediente e escritório 

necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as 

demandas da Câmara Municipal, visando manter o pleno funcionamento das atividades, no 

suporte das tarefas e ações operacionais. Atendendo dessa forma o princípio da eficiência, da 

legalidade como também da finalidade Pública. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD 

1 

APAGADOR QUADRO BRANCO, corpo plástico, 
com feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 
mm (largura) x 40 mm (altura), com variação de +/- 5 
mm. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

unidade 50 

2 
APONTADOR - para lápis, duplo, com depósito, 
material termoplástico, tipo escolar, cor variada, 
tamanho médio. Caixa com 24 und. 

caixa 20 

3 
BANDEIRA DO BRASIL em tecido oxford com 
sublimação total, dupla face, com ilhoes na lateral, 
tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 

4 
BANDEIRA DO ESTADO DE PERNANBUCO 
em tecido oxford com sublimação total, dupla face, 
com ilhoes na lateral, tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 
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5 
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
em tecido oxford com sublimação total, dupla face, 
com ilhoes na lateral, tamanho médio 90cmx129cm. 

unidade 10 

6 

BANDEJA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA,  
confeccionada em material acrílico transparente com 
armação de metal e estrutura móvel.  Embalagem 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.  Dimensões aproximadas de 260mm x 
350mm. Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do INMETRO, unidade. 

unidade 200 

7 
BARBANTE tipo fitilho para embalagem em pvc, 
rolo com 100 metros 

unidade 50 

8 
BLOCO DE ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 
142X198MM, 50 FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 

9 
BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 
200X273MM, 50 FOLHAS, PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

pacote 80 

10 
BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 60X103MM, 
400 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES. 

pacote 80 

11 
BLOCO ANOTAÇÃO SEM PAUTA, 80X110MM, 
100 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES. 

pacote 80 

12 
BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 100 FLS, 
76X76MM, FOLHAS PAUTADAS unidade 

300 

13 

BLOCO DE ANOTAÇÕES EM ESPIRAL, COM 
FOLHAS PAUTADAS, MÍNIMO DE 60 FOLHAS. 
CAPA RÍGIDA, COM UMA CANETA 
ACOPLADA AO BLOCO. unidade 150 

14 
BLOCO DE PAPEL FLIPCHART, folhas brancas, 
tamanho 630x800mm, com 50 folhas. 

unidade 100 

15 
BOBINA CALCULADORA –cor branca; 
dimensões aproximadas: 57mmx30m. Caixa 30 
unidades 

caixa 3 

16 BORRACHA APAGADORA ESCRITA-  material 
borracha, largura 17 mm, altura 5,5 mm, aplicação 

unidade 80 
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para lápis e tinta. 

17 

CADERNO para anotações diversas, capa e 
contracapa em papelão 750 g/m2, personalizadas com 
a logomarca da Câmara Municipal, 2x1 matérias, 
espiral, contendo 96 fls, 63g,  contendo pauta interna 
com mínimo de 30 linhas, com espaço lateral para 
anotações diversas, espaço superior para título e 
espaço inferior para sumário. Contendo bolsa em pvc.  
Formato 200x275mm. 

unidade 250 

18 
CAIXA ARQUIVO - material plástico, dimensões 
135x240x360 mm, cor preta. 

unidade 1000 

19 
CAIXA MULTIUSO em plástico polipropileno, 
com adesivo para anotações, pegadores lateral. 
dimensões 440mmx180mmx270mm unidade 

50 

20 

CAIXA ORGANIZADORA empilhável em 
material plástico polipropileno, corpo transparente, 
tampa azul, com fecho, dobradiça e alça na parte 
superior. Medidas 460mmx215mmx280mm. unidade 

100 

21 

CALCULADORA ELETRÔNICA – calculadora 
eletrônica de mesa 12 dígitos, visor LCD, memória 
cálculo, desligamento automático, corrente: pilha 1,5 
ou energia solar. Dimensão aproximada: 14x9cm. 
Referência: Masterprint MP 1005, ELGIN MV 
4123, ELGIN MV 4124. 

unidade 100 

22 

CANETA ESFEROGRÁFICA - material plástico 
cristal, material ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul. 
Características adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

caixa 100 

23 

CANETA ESFEROGRÁFICA - material plástico 
cristal, material ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta. 
Características adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

caixa 50 

24 

CANETA ESFEROGRÁFICA - material plástico 
cristal, material ponta metálica com esfera de 
tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha. 
Características adicionais: corpo sextavado (caixa 
com 50 unidades) 

caixa 30 
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25 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, 
tipo ponta porosa e chanfrada, cor amarela. 

unidade 600 

26 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, 
tipo ponta porosa e chanfrada, cor laranja 

unidade 240 

27 
CANETA MARCA-TEXTO - material plástico, 
tipo ponta porosa e chanfrada, cor verde. 

unidade 500 

28 
CANETA PARA CD, tinta permanente em diversas 
superfícies. Caixa com 12 unidades. 

caixa 30 

29 

CD-R virgem, gravação a 24X650MB dados / 74 
min. áudio, lacrado em estojo plástico individual. - 
Capacidade para armazenagem de 650MB de dados, 
ou 74 minutos de áudio - Velocidade de gravação ate 
24 X, - Face não gravável fosca com identificação do 
fabricante, capacidade e velocidade máxima de 
gravação, e espaço para escrita do conteúdo gravado 
com caneta apropriada. Embalagem individual tipo 
jewel Box (caixa de cd com frente transparente) 
lacrada com filme contendo encarte removível, 
interno ao estojo , com identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima de gravação, e 
espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta 
apropriada. Embalagem individual tipo Jewel Box 
(caixa de cd com frente transparente) lacrada com 
filme contendo encarte removível, interno  ao estojo, 
com identificação do fabricante, capacidade e 
velocidade máxima de gravação, para ser utilizado 
com identificação e índice do conteúdo após 
gravação sem abertura do estojo, embalagem 
contendo 1 unidade. 

unidade 100 

30 
CLIPS - bomba incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 6/0 (caixa com 50 
unidades). 

caixa 600 

31 
CLIPS - bomba incendiária/bomba fins gerais - clip 
aço, paralelo niquelado n° 8/0 (caixa com 25 
unidades). 

caixa 400 

32 

CLIPS em arame de aço com acabamento niquelado, 
tratamento anti-ferrugem n° 02 (caixa com 100 
unidades), clipes pequenos para papel, formato 
paralelo confeccionado em arame galvanizado 
flexível, sem oxidações e sem deformações 

caixa 800 
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provenientes de desajustes na fabricação, 
correspondente ao padrão comercial 2/0. 

33 
COLA - composição polivinil acetato - PVA, cor 
branca, aplicação papel, características adicionais: 
lavável e atóxica. Frasco 90g. 

frasco 600 

34 

COLA BASTÃO, em tubo plástico, não toxica, base 
giratória, formato cilíndrico, peso liquido mínimo 8 g 
e máximo 10 g, com selo Inmetro, dados de 
identificação do produto e marca do fabricante, 
Conter o selo de identificação da conformidade que 
deve ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO.Conter o selo de identificação da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e 
atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) 
do INMETRO. 

pacote 100 

35 
COLCHETE N° 6, DUAS PONTAS. CAIXA COM 
72 UNIDADES. 

caixa 100 

36 
COLCHETE N° 8, DUAS PONTAS. CAIXA COM 
72 UNIDADES. 

caixa 100 

37 

CORRETIVO LÍQUIDO - homogêneo, aplicação a 
pincel, com tampa rosqueável, diluívio em água. 
Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem 
permitir a leitura do erro após a secagem e aceitar 
nova escrita por cima. O conjunto composto pelo 
frasco, tampa rosqueável e pincel deverá apresentar 
resistência adequada, não podendo apresentar 
deformações que prejudiquem seu uso. Referência: 
Faber Castel, Bic. 

unidade 200 

38 ELÁSTICO amarelo n°18 pacote com 60 unidades.  pacote 50 

39 
ENVELOPE CARTA OFÍCIO, cor branca, 
Dimensões aproximadas 114mm X 229mm, 90g 
Características adicionais: sem impressão. 

unidade 3.000 

40 

ENVELOPE SACO - material papel alcalino, 
gramatura 75g/m2, tipo ofício, dimensões 
aproximadas: comprimento 340mmx24mm, cor 
branca. Características adicionais: sem impressão. 

unidade 3.000 

41 ENVELOPE SACO – MEIO OFÍCIO. Dimensões 
aproximadas 16,2cm X 22,9cm, cor branca. 

unidade 3.000 
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Características adicionais: sem impressão. 

42 
ENVELOPE SACO A4 - papel ofício: 75g ou 90g. 
cor branca. Dimensões aproximadas: 22cmx32cm. 
Características adicionais: sem impressão. 

unidade 2.000 

43 

ESTILETE - estilete, tipo ino,  material corpo 
plástico, características adicionais: lâmina aço com 
tratamento superficial galvanizado, tipo fixação 
lâmina encaixe por pressão. 

unidade 250 

44 

ESTILETE - estilete, tipo largo, espessura 18 mm, 
material corpo plástico, características adicionais: 
lâmina aço com tratamento superficial galvanizado, 
tipo fixação lâmina encaixe por pressão. 

unidade 250 

45 

ETIQUETA - Etiqueta ink-jet/laser Carta. 
Dimensões: 25,4x101,6mm, etiqueta por folha: 20. 
Etiqueta por envelope: 2000 unid. Referência: 
código 6181 (Pimaco) 

pacote 50 

46 

ETIQUETAS, para múltiplos usos, inclusive inkjet, 
lasejet e copiadoras com dimensões 25 x 99 mm na 
cor branca, tamanho A 4 Podem ser usadas tanto 
manualmente como no computador, copiadora ou 
máquina de escrever. Fabricadas com papel e adesivo 
especial para obter melhor impressão e a melhor 
aderência. Embalagem contendo 22 (vinte e dois) 
etiquetas por folha, com 25 (vinte e cinco) folhas. 

unidade 40 

47 

ETIQUETAS, para múltiplos usos, inclusive inkjet, 
lasejet e copiadoras com dimensões 33,9 x 101,6 mm 
na cor branca. Podem ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora ou máquina de 
escrever. Fabricadas com papel e adesivo especial 
para obter melhor impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 100 (cem) folhas com 14 
(quatorze) etiquetas cada.  

unidade 30 

48 

ETIQUETAS, para múltiplos usos, inclusive inkjet, 
lasejet e copiadoras com dimensões 50,8 x 101,6 mm 
na cor branca. Podem ser usadas tanto manualmente 
como no computador, copiadora ou máquina de 
escrever. Fabricadas com papel e adesivo especial 
para obter melhor impressão e a melhor aderência. 
Embalagem contendo 10 (dez) etiquetas por folha, 
com 100 (cem) folhas. 

unidade 30 
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49 
EXTRATOR DE GRAMPO - material aço tipo 
espátula, tratamento superficial cromado. 

unidade 250 

50 
FITA ADESIVA - material crepe, tipo monoface, 
dimensões aproximadas: largura 48 mm, 
comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso. 

unidade 60 

51 

FITA ADESIVA ESPUMA DUPLA FACE- 
Adesivo Permanente, Dimensões aproximadas: 
2,4cm x 1,5m. Referência: Fita Scotch® Fixa Forte 
da 3M. 

unidade 60 

52 
FITA ADESIVA TIPO DUREX - - medindo 45mm 
x 45m, marcas de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 250 

53 
FITA ADESIVA TIPO DUREX - medindo 12mm x 
10m, marcas de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 300 

54 
FITA ADESIVA TIPO DUREX - medindo 25mm x 
50m, marcas de referência: durex, strapacak e 
adelbras. 

unidade 300 

55 
FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE- CMI 
600- haste curta; Cor: preta, para máquina de cheque 
tipo Bematech. Referência da fita: masterprint 

unidade 5 

56 

FLIP-CHART PARA QUADRO BRANCO E 
BLOCO DE PAPEL. ALTURA REGULÁVEL, 
SISTEMA DE PÉS ADAPTÁVEIS AO SOLO, 
ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA ALUMÍNIO, 
PERNAS METÁLICAS RETRÁVEIS, TELA EM 
MDF COM ACABAMENTO UV PARA USO DE 
QUADRO BRANCO, ALTURA: 175 CM. 

unidade 15 

57 

GARRAFA PARA ÁGUA (squeeze escolar) – 
garrafa para água 500 a 550ml, com logomarca da 
Câmara Municipal, com a tampa fechada. Tampa 
rosqueável em pp - polipropileno,  cor a definir, com 
bico em pvc flexível, no centro da tampa na cor 
natural com sistema de abre e fecha para saída da 
agua, removível para lavar e com trava de segurança 
na base do bico. O corpo da garrafa deve ser em 
blenda de pebd - polietileno de baixa densidade e 
pead – polietileno de alta densidade não reciclados e 
fabricado sem relevos ao longo do corpo para evitar 

unidade 250 
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acumulo de sujeira. O produto deverá atender os 
requisitos da norma da Anvisa para contato com 
alimentos rdc 51/2010. Apresentar laudo de ensaio de 
migração total do produto emitido por laboratório 
acreditado. Apresentar laudos declaratórios referentes 
aos pigmentos verde e branco de atendimento à 
resolução 105/99 da Anvisa que dispões sobre 
pigmentos para embalagens em contato com 
alimentos. Apresentar laudos declaratórios referentes 
às quatro matérias primas utilizadas na composição 
do produto: pp, pvc, pead e pebd de atendimento à 
norma anvisa rdc 91/2001 referente a materiais para 
embalagens em contato com alimentos. Apresentar 
certificado de regularidade da indústria fabricante da 
garrafa fornecida – cr/ctf no cadastro técnico federal 
mma/ibama – para fabricação de artefatos de 
materiais plásticos. 

58 

GRAMPEADOR - material ferro, tipo mesa, 
capacidade mínima de 25 fls. Aplicação folhas, 
tamanho grampo 26/6, características adicionais: 
reforçado, tamanho grande. 

unidade 100 

59 

GRAMPEADOR - material ferro, tipo mesa, 
capacidade mínima de 50 fls. Aplicação folhas, 
tamanho grampo 26/6, características adicionais: 
reforçado, tamanho grande. 

unidade 100 

60 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - em aço 
niquelado n° 26/6 - caixa com 1000 unidades 

unidade 100 

61 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, tamanho 
23/13 para grampeador, galvanizado. Embalagem: 
caixa com 5.000 (cinco mil) unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

unidade 100 

62 

LÁPIS GRAFITE - n°02, apontado, confeccionado 
com madeira, isenta de nós, apresentando colagem 
perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de 
maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento. Deverá ser recoberto com 
tinta preta atóxica, A barra interna do grafite deverá 
ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser 
isenta de impureza e ser atôxica. CAIXA COM 144 
UNIDADES. Características: diâmetro mínimo 6,5 
mm, comprimento mínimo 170 mm - diâmetro do 
grafite: 2 mm - dureza n° 02 HB. Deverá atender ao 

caixa 5 
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estabelecido na norma NBR 15236 e ao selo do 
INMETRO. 

63 

LAPISEIRA GRAFITE 0,5mm, corpo plástico 
opaco, ponta semi-retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de mina grafite na parte 
superior, borracha branca acoplada. Diâmetro de 
0,5mm.  

unidade 200 

64 

LAPISEIRA GRAFITE 0,7mm, corpo plástico 
opaco, ponta semi-retrátil, acabamento cromado, 
entrada para armazenamento de mina grafite na parte 
superior, borracha branca acoplada. Diâmetro de 
0,7mm.  

unidade 200 

65 

LIVRO ATA: Capa: Dura preta. Dimensões 
aproximadas: 205 mm x 300 mm. Folhas Internas: 
papel offset numeradas. Gramatura: 56 g/m². 
Quantidade de folhas: Contém 100 folhas pautadas. 

unidade 120 

66 

LIVRO PROTOCOLO - material papel offset, 
quantidade 100 fls., dimensões aproximadas: 
comprimento 230 mm, largura 170 mm, tipo capa 
dura. Características adicionais: com folhas pautadas 
e numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54 g/m2. 

unidade 40 

67 
MÍDIA EM PEN DRIVE 16GB USB Leitura 
10MB/s e Gravação 3MB/s Preto 

unidade 80 

68 
MÍDIA EM PEN DRIVE 32GB USB Leitura 
10MB/s e Gravação 3MB/s Preto 

unidade 60 

69 
MÍDIA EM PEN DRIVE 64GB USB Leitura 
13MB/s e Gravação 5MB/s Preto 

unidade 40 

70 
MINA GRAFITE 0,5mm, tipo 2b, embalagem tubo 
com 12 unidades- ( compatível com a lapiseira 
grafite) 

unidade 
100 

71 
MINA GRAFITE 0,7mm, tipo 2b, embalagem tubo 
com 12 unidades.  (compatível com a lapiseira 
grafite) 

unidade 
100 

72 
MOLHADOR de dedos, em pasta, ligeiramente 
perfumado, para manuseio de papeis em geral. 
Embalagem com 12 g. 

unidade 200 
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73 
MOUSE Box Óptico Com Fio Preto Usb. Com 
tecnologia Plug & Play, conexão automática. Conta 
com velocidade de 1200dpi. 

unidade 150 

74 
MURAL FLANELADO VERDE, 
DIMENSÕES 450MMX 650MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

unidade 25 

75 
MURAL FLANELADO VERDE, 
DIMENSÕES 600MMX 900MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

unidade 25 

76 
MURAL FLANELADO VERDE, 
DIMENSÕES 900MMX 1200MM, MOLDURA 
MADEIRA EM  MDF. 

unidade 25 

77 
ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS triplo 
vertical, cristal, tamanho 16cmx23cmx32cm 
(compxlargxalt) unidade 

200 

78 
PAPEL METRO, bobina de papel branco, tamanho 
aproximado 1,00m x 100 m. 

unidade 10 

79 
PAPEL METRO, bobina de papel kraft, tamanho 
aproximado 1,20m x 100 m.  

unidade 10 

80 
PAPEL OFÍCIO - A4, 210x297 mm, alcalino, 
75gr/m, com 500 folhas. 

resma 2.000 

81 
PAPEL VERGÊ - material celulose, cor branca, 
gramatura: 180g/m2, comprimento 297mm, largura 
210 mm, pacote com 50 fls. 

pacote 100 

82 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO – 2CM, pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício; com 
ilhoses de metal; gramatura: 250 a 270g/m grs/m, 
medidas 35 cm x 23 cm x 2cm de espessura na cor 
transparente. 

unidade 2.000 

83 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO – 3CM, pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício; com 
ilhoses de metal; gramatura: 250 a 270g/m grs/m, 
medidas 35 cm x 23 cm x 3cm de espessura na cor 
transparente. 

unidade  2.000 

84 PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO - 5CM pasta unidade 2.000 
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com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício; com 
ilhoses de metal; gramatura: 250 a 270g/m grs/m, 
medidas 35 cm x 23 cm x 5,5 cm de espessura na 
cor transparente. 

85 

PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO FINA - pasta 
com aba e fecho de elástico em polipropileno, feita 
de plástico transparente, no tamanho ofício, medidas 
aproximadas 35x24cm, cor transparente. 

unidade 2.500 

86 

PASTA ARQUIVO, cartão prensado, tipo az, 
lombada estreita, tamanho ofício, aplicação arquivo. 
Dimensões aproximadas: Altura: 34cm Largura: 
28cm Lombada: 6cm. Cor Preta 

unidade 600 

87 

PASTA ARQUIVO, material papelão prensado, tipo 
az, lombada larga. Dimensões aproximadas: largura 
280 mm, altura 350 mm, lombada 85 mm. Cor preta. 
Características adicionais com ferragem tipo 
alavanca. 

unidade 800 

88 

PASTA ARQUIVO, nome pasta arquivo ( pasta az 
plástica, lombo largo, na cor azul royal. Dimensões 
aproximadas: 285x34,5x7,3cm. (Referência chies ou 
qualidade superior). 

unidade 800 

89 

PASTA CATÁLOGO C/100 ENV. OFÍCIO 0,06 
PEBD C/VISOR, FORMATO OFÍCIO, COM 
BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES, 100 
ENVELOPES, DIMENSÕES: 243 X 330  

uinidade 60 

90 
PASTA L A4 – Pasta “L” em polipropileno flexível 
para transporte e armazenamento de documentos, cor 
transparente. 

unidade 2000 

91 
PASTA OFÍCIO COM GRAMPO, material 
plástico, gramatura: 34x24cm, cor transparente. 

unidade 2000 

92 

PASTA SUSPENSA EM CARTÃO 240 G/M² 
MARMORIZADO PLASTIFICADA (PINTADA) 
CASTANHA, HASTE PLÁSTICA, ACOMPANHA 
GRAMPOS PLÁSTICOS, VISORES E 
ETIQUETAS, POSSUI 6 DIFERENTES 
FURAÇÕES PARA O GRAMPO, ABAS 
COLADAS INTERNAMENTE C/6 POSIÇÕES 
PARA VISORES E ETIQUETAS, DIMENSÕES: L 
X A X P: 25 X 11,5 X 41,5 CM, EMBALAGEM C/ 

caixa 25 
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25 UNIDADES  

93 

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA HASTE 
PLÁSTICAS, TRIPLEX 275G,  FEITA EM 
CARTÃO TRIPLEX PLASTIFICADO COM 
FUNDO BRANCO, HASTES PLÁSTICAS, 6 
POSIÇÕES PARA VISOR E 
ETIQUETA,DIMENSÕES: 360 X 240 MM, 
EMBALAGEM COM 6 UNIDADES  

caixa 50 

94 
PERCEVEJO 10MM DOURADO, REVESTIDO 
DE NÍQUEL, PONTAS PERFURANTES, 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 

caixa 30 

95 

PERFURADOR PAPEL – material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 
100 fls., funcionamento manual. Características 
adicionais: furos redondos com marginador. 

unidade 20 

96 

PERFURADOR PAPEL – material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 
30fls, funcionamento manual. Características 
adicionais: furos redondos com marginador. 

unidade 100 

97 

PERFURADOR PAPEL – material aço, tipo médio, 
tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 
60 fls., funcionamento manual. Características 
adicionais: furos redondos com marginador. 

unidade 100 

98 
PILHA ALCALINA, tamanho C, 1,5 volts, 
embalagem com 02 unidades, dados de identificação 
do produto e marca do fabricante, unidade.  

unidade 30 

99 
PINCEL MARCADOR PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta azul. 

unidade 300 

100 
PINCEL MARCADOR PERMANENTE- material 
plástico, ponta média 2.0, tinta preta. 

unidade 300 

101 

PINCEL QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL. PONTA DE 4,0MM, 
ESPESSURA DE ESCRITA 2,0MM, 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, DIVERSAS 
CORES. 

caixa 30 

102 PORTA OBJETO – objeto em acrílico transparente, 
tipo conjugado, com divisória para caneta, clips e 

unidade 200 
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cartão, nas dimensões aproximadas 28x9x10 cm. 

103 
PRANCHETA PORTÁTIL A4/OFÍCIO – material 
MDF, dimensões 330x230x3mm. Características 
adicionais: com prendedor em metal 

unidade 200 

104 
QUADRO BRANCO 1,20X0,90 MOLDURA 
ALUMÍNIO. 

unidade 25 

105 
QUADRO BRANCO 100X60 MOLDURA 
ALUMÍNIO. 

unidade 25 

106 

REABASTECEDOR P/PINCEL QUADRO 
BRANCO 40 ML TINTA ESPECIAL PARA 
REPOSIÇÃO NO PINCEL PARA QUADRO 
BRANCO, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES 
DIVERSAS 

caixa 30 

107 
RÉGUA, em material plástico, cor: branco, graduada 
em 30 cm, subdivisão em mm, com  3,00 mm de 
espessura e 35 mm de largura, unidade.  

unidade 200 

108 
RÉGUA, em material plástico, cor: branco, graduada 
em 50 cm, subdivisão em mm, com  3,00 mm de 
espessura e 35 mm de largura, unidade.  

unidade 100 

109 

ROLETE ENTINTADOR BICOLOR-  modelo: 
IR40T; para calculadora eletrônica compatível com 
os modelos de calculadora Elgin MA-5121, MR-
6124. 

unidade 15 

110 
SUPORTE PARA MONITOR, em MDF, com 2 
gavetas, cor preta. Dimensões 39x26x12 

unidade 150 

111 
TECLADO COM FIO Usb Preto Resistente a água.  
Com tecnologia Plug & Play, conexão automática. 

unidade 100 

112 
TESOURA PEQUENA,  cabo emborrachado 
anatômico, lâmina de aço inox com marca do produto 
na lâmina, tamanho médio 12 cm. 

unidade 250 

113 
TESOURA MULTIUSO – em metal, cabo plástico 
ou emborrachado, com formato anatômico e lâminas 
em aço inoxidável, 21cm. 

unidade 50 

114 
TINTA PARA CARIMBOS – cor preta, 
componentes: água, pigmentos, aspecto físico 
líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml. 

frasco 24 
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115 

TRILHO - GRAMPOS PARA PASTA- tipo trilho 
80mm. Grampo em aço para usar em pastas e 
armazenar documentos, possui trilhos móveis para 
fechar.- Tamanho: 80mm.-Caixa com 50 unidades. 

caixa 10 

 

4. VIGÊNCIA 

 

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial. 

Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do art. 57, II, e 65, da Lei nº 8.666/93, 

contados da data indicada no Termo de autorização de Início dos serviços. 

 

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS BENS  

 

5.1. Prazo de entrega dos itens será de até 7 dias corridos, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho pela contratada.  

5.2 A entrega dos materiais deverão ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades da 

Contratante em no máximo 07 (sete) dias corridos contados após o recebimento da solicitação. 

5.3. A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de 

validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes. 

4.6. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos 

acondicionados em caixas de papel.  

5.4 Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à 

qualidade e procedência do produto. 

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser substituído no 

prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

1Doc:          111/312



  

 

 

 

 

 

 

 

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 

 

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado.  

5.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo.  

5.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5.10 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter excepcional, sem efeito 

suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência mínima de 1 

(um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela 

Contratada.  

5.2.1. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Praça 

Santos Dumont, s/n° - Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20, TEL: (87)3862-9265, e-

mail: gabineteaerocruz@gmail.com 

5.2.2. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante. 

 

6 – PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS  

 

6.1. Para produtos que tenham prazo de validade definido pelo fabricante, estes deverão ser 

entregues com no mínimo 11 (onze) meses da validade indicada pelo fabricante.  

6.2. Os materiais de que trata o presente Termo de Referência deverão ter a garantia mínima de 

12 (doze) meses, quando não houver referência específica.  

6.3. Observar que alguns materiais/produtos já têm a validade mínima expressa na descrição do 

lote. 

 

7. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

  

O certame licitatório será realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO UNITÁRIO, em conformidade com a Lei Federal n°10.520/02. 

1Doc:          112/312



  

 

 

 

 

 

 

 

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 

 

 

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 

  

8.1. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade MENOR PREÇO. 

8.2. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, aos tributos e aos demais 

encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

8.3. A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos unitários 

e totais e, se possível, outras referências que bem identifique o produto cotado.  

8.3.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, trinta dias.  

8.4. Poderá ser exigido dos PROPONENTES a apresentação de folderes, prospectos, catálogos 

ilustrativos originais dos fabricantes, contendo especificações claras e detalhadas dos materiais 

em aquisição, a fim de verificar se este atende às especificidades solicitadas neste Termo de 

Referência.  

 

9. VALOR ESTIMADO  

 

A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto às empresas do ramo 

compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo, tendo o valor médio total 

estimado em serviços de R$ 452.449,16 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

quarenta e nove reais e dezesseis centavos).  

 

10 – CONDIÇÕES, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento será feito com recursos próprios;  

10.2. Os pagamentos serão realizados mediante envio da nota fiscal dos itens solicitados, 

através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, devidamente 

atestada pelo setor competente, contendo: a) data da emissão; b) estar endereçada a Câmara 

Municipal de Petrolina, situada a Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, Petrolina – PE / CEP: 

56304-20; c) valor unitário; d) valor total: e) a especificação dos produtos f) apresentar a Nota 

Fiscal eletrônica em original ou a nota fiscal/fatura em primeira via original.  

10.3. O Gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota(s) Fiscal 

(s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições pactuadas.  
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10.4. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se 

encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das 

Certidões Negativas de Débito com o INSS, com FGTS e a Certidão Municipal.  

10.5. O pagamento será feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas e 

entregues dentro do mês. 

 

11. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS  

 

Os objetos deverão ser entregues na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina que está 

localizada na Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, Petrolina - PE, 52302-905.  

 

 

Petrolina/ PE, 22 de fevereiro de 2022 

 

 

Marta Regina Pereira dos Santos 

Diretora da Câmara 
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  Proc. Administrativo 1- 121/2022

De: Aerolande C. - GP

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa  - A/C Marta S.

Data: 21/03/2022 às 08:56:53

 

Ciente.

_

Aerolande Amós da Cruz 

PRESIDENTE

1Doc:          115/312



  Proc. Administrativo 2- 121/2022

De: Rita C. - GP-DA-SLC-PRE

Para: GP - Gabinete Presidencial  - A/C Aerolande C.

Data: 21/03/2022 às 08:59:33

 

Confirmo a ciência da Comissão de Pregão.

_

Rita de Cássia Gomes Correia  

Chefe de Gabinete
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  Proc. Administrativo 3- 121/2022

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-CJ-PROC3 - Procurador João Paulo 

Data: 21/03/2022 às 13:12:45

Setores (CC):

GP, GP-DC, GP-DF, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

 

Faz-se a juntada de parecer jurídico.

_

Marta Regina Pereira Dos Santos 

Diretor

Anexos:

parecer_pregao_escritorio_18_03.pdf
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  Proc. Administrativo 4- 121/2022

De: Antonio B. - GP-DC

Para: GP-CJ-PROC3 - Procurador João Paulo 

Data: 24/03/2022 às 12:56:01

 

Informo que há disponibilidade de dotação e recursos. no total de R$ 545.022,20

_

Antonio Carlos Benevides 

CHEFE SETOR CONTABIL
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  Proc. Administrativo 5- 121/2022

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial 

Data: 30/03/2022 às 13:24:17

Setores (CC):

GP, GP-DC, GP-DF, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

 

Despacho:

No presente, faz-se a juntada dos procedimentos.

_

Marta Regina Pereira Dos Santos 

Diretor

Anexos:

Adjudicacao.pdf

Homologacao.pdf

PREGAO_002_ATA.pdf

PREGAO_002_HABILITACAO.pdf

PREGAO_002_PROPOSTA.pdf
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Memorando 136/2022

De: Aerolande C. - GP

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa 

Data: 30/03/2022 às 10:54:33

Setores envolvidos:

GP, GP-DA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ESCRITÓRIO

 

Prezada Diretora,

Encaminho a Adjudicação assinada para providências.

Atenciosamente. 

_

Aerolande Amós da Cruz 

PRESIDENTE

Anexos:

Termo_de_adjudicacao_escritorio.pdf
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Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de expediente e 

escritório para a CÂMARA MUNICIPAL, conforme especificações constantes do 

Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL. 

Em conformidade com a ata datada em 28 de março de 2022, ADJUDICO o objeto do 

processo administrativo nº 121/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2022 à 

empresa abaixo relacionada: 

 

 

Petrolina-PE, 30 de março de 2022 

 

Aerolande Amós da Cruz 
Presidente da Câmara de Vereadores 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO VALOR 

MASKATE 

DISTRIBUIDORA 

DE PRODUTOS 

DE PAPELARIA 

E ARMARINHO 

LTDA 

73.693.665/00001-00 Leonardo Batista 

Ferreira 

RG: 492741980 SSP-

BA 

CPF: 511.071.555-68 

R$ 448.000,00 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 81E4-5169-2B47-E3AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ (CPF 656.XXX.XXX-78) em 30/03/2022 10:55:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/81E4-5169-2B47-E3AF
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Memorando 135/2022

De: Rita C. - GP

Para: GP-DA-APDA - Apoio Diretoria Administrativa 

Data: 30/03/2022 às 10:40:34

Setores envolvidos:

GP, GP-DA-APDA

Homologação de Pregão - Material de Escritório

 

 Prezada,

Encaminho a Homologação do Pregão em anexo, para as devidas providências.

Atenciosamente.

_

Rita de Cássia Gomes Correia  

Chefe de Gabinete

Anexos:

Termo_de_HOMOLOGACAO_escritorio.pdf
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Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200 

Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

OBJETO: a contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e escritório para a 

CÂMARA MUNICIPAL, conforme especificações do Memorial Descritivo do ANEXO I deste 

EDITAL. 

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal nº 

10.520/02, e ainda com base no parecer da assessoria jurídica, HOMOLOGO, nesta data de 29 de 

março 2022, o Processo Administrativo nº 121/2022, na modalidade Pregão Presencial 002/2022, à 

empresa abaixo relacionada: 

  

 

 

Petrolina-PE, 29 de março de 2022 

 

 

Rita de Cássia Gomes Correia 

     Pregoeira 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO VALOR 

MASKATE 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE 

PAPELARIA E 

ARMARINHO LTDA 

73.693.665/00001-00 Leonardo Batista 

Ferreira 

RG: 492741980 SSP-

BA 

CPF: 511.071.555-68 

R$ 448.000,00 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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