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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21/2018 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (por item) 
REGISTRO DE PREÇO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA (RS), Gilson de Almeida, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com as Leis nº. 10.520 e 8.666/93 e alterações posteriores, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00min do dia 27 do mês de JUNHO de 2018, 
na sala do Departamento de Compras e Licitação, estará recebendo os envelopes da proposta e dos 
documentos de habilitação para aquisição do objeto abaixo descrito. As informações bem como o Edital 
encontram-se a disposição dos interessados das 08h00min às 14h00min, no Centro Administrativo 
Municipal – Setor de Licitações e no endereço eletrônico: http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br 

 

Esta licitação é exclusiva à participação para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual, em virtude das alterações contidas no Art. 48, Inc. I, da Lei Complementar 

nº 147/2014, sendo que a empresa deverá apresentar, fora dos envelopes, na data mencionada no 

preâmbulo 2 deste edital, declaração de que se enquadra como Microempresa, Microempreendedor 

Individual ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

1 – DO OBJETO: 
Aquisição de Material de Expediente para a Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra; 
 
2 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
2.1 – Para participação do certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 07 (sete) deste edital, 
deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, 
não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço 
completo atualizado bem como declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, em conformidade com inciso VII do art. 4º da Lei Federal 10.520/2002. 
 

Município de São Martinho da Serra Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial para registro de preço nº. 
13/2018                                                           

Pregão Presencial para registro de preço nº. 
13/2018                                                           

Processo Administrativo nº 21/2018 Processo Administrativo nº 21/2018 

Envelope nº. 01 – Proposta                                                               Envelope nº. 02 – Documentação                                                               

Proponente: (nome completo da empresa) Proponente: (nome completo da empresa) 

 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, das 08h30min até às 
08h50min do dia 27 do mês de Junho de 2018, diretamente ou através do seu representante legal que, 
devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do 
certame, no interesse do representado. 
 
3.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 
diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame; no caso de empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
 
b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, e também o nome do outorgado constando ainda, a indicação de 
amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública. 
b.2) Termo de credenciamento (conforme Anexo IV deste edital) outorgados pelos representantes legais 
do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverão ser 
acompanhados do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 
b.3) É obrigatória a apresentação do documento de identidade do representante legal a ser credenciado; 
 

c) c) Documento que comprove que a empresa sem enquadra como ME ou EPP. 

 
3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para fins deste procedimento licitatório. 
 
3.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é obrigatório à presença 
da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 
3.6. Documento que comprove  
OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou funcionário desta administração. A autenticação 
por funcionário público desta administração somente será realizada até trinta minutos antes do horário de 
credenciamento, as vistas do documento original. 
 

4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes:  
 
Nº. 01 – Da Proposta. 
Nº. 02 – Da Documentação. 
 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário.   
 
5 – PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em folhas sequencialmente numeradas e 
rubricadas, sem rasura, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última, datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo III deste 
edital, e deverá conter: 
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a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e nome da pessoa 
indicada para contato; 
b) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. Na falta da indicação 
deste prazo será considerado como prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 
 
OBSERVAÇÃO: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório. 
 
5.2. Preço:  
a) Deve ser indicado preço unitário por cada item, bem como preço total, em moeda nacional, contendo, 
ainda, a descrição completa do produto ofertado, referenciais e demais dados técnicos. No referido preço 
deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros (entrega do material), que correrão por conta 
do licitante vencedor. 
b) Serão considerados para fim de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 
casas decimais após a vírgula. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela, poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, não inferiores a 10% do valor do item. 
 
6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
6.3. 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, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do 
vencedor. 
 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 
 
6.6. É vedada a oferta dos lances com vista ao empate. 
 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 13 – DAS PENALIDADES, deste edital. 
 
6.8. 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. 
 
6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
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6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 
consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o preço 
de mercado e ofertar o menor preço unitário. 
 
6.13. Serão desclassificadas: 
a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem 
opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais de modo a ensejar dúvidas, ou 
que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 5 deste edital; 
 
b) As propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis. 
 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
 
6.15. 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 habilitação e dos recursos interpostos. 
 
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto ser esclarecidas. 
 
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO: 
Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do envelope Nº. 02, os 
documentos de habilitação: 
 
7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.1.1 Cédula de Identidade; 
7.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
7.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  
7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
7.1.6 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: Declaração assinada 
pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto nº 4.358/02. 
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7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ); 
7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 
7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante e com o 
município de São Martinho da Serra; 
7.2.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
7.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com efeito de negativa. 
 
7.2. Para empresas cadastradas no Município, a documentação constante nos subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 
poderá ser substituída pelo seu certificado de registro de fornecedor – desde que seu objeto social 
comporte os objetos licitados e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade – juntamente com 
as negativas Municipal, INSS e FGTS. 
 
7.3. Os documentos elencados no item 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.2 deverão ser apresentados em original, por 
cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
7.4. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retira-lo, após aquele período, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
08. DO PAGAMENTO: 
 
08.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  
 
Até o dia 10 do mês subsequente ao da entrega das mercadorias. 
 
08.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar ao Presidente 
da Comissão de Licitações, bem como ao Setor Financeiro da Secretaria requisitante o banco, nº da 
agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta 
deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 
 
9. DAS PENALIDADES 
9.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da proposta vencedora. 
9.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que foi 
adjudicado. 
9.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento), 
sobre o valor total da obrigação. 
9.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do 
Município, nos casos de: 
a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 
c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
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d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) Comportamento inidôneo; 
f) Comprometimento de fraude fiscal; 
g) Fraudar a execução do contrato; 
h) Falhar na execução do contrato; 
 
9.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, 
se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 
8666/93. 
 
9.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará os vencedores, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes, para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte do licitante. Constarão na ata da sessão às sínteses das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, 
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de três dias corridos, após o término do prazo da 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
11. RECURSOS 
11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão pública do pregão, 
terá ele o prazo de (03) três dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
11.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de (03) três dias 
corridos para apresentarem contra-razões que começará a correr no término do prazo da recorrente. 
11.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
11.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 
11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
 
12. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS: 
 
12.1. As entregas deverão ser feitas em até 05 dias após a solicitação das Secretarias.  

 
12.2. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a aplicação 
das penalidades legais ao licitante vencedor. 
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12.3. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se as penalidades previstas 
nesse edital. 
 
12.4. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 
 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
13.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-lo 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado.  
 
13.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.  
 
13.1.2. É facultada a Comissão de Licitações, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
13.1.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Comissão de Licitações, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
13.1.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
proposta. 
 
13.1.5. As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do Município, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
13.1.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações, com base na 
legislação vigente. 
 
13.1.7. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital; 
 
13.1.8. Os anexos fazem parte, na íntegra, deste Edital. 
 
13.1.9. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  
I – Detalhamento específico do objeto; 
II – Planilha de quantitativos e custos unitários; 
III – Modelo da proposta; 
IV – Termo de Credenciamento; 
V – Declaração que não emprega menor; 
VI – Minuta do contrato 
 
13.1.10. Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que rege esse processo, qualquer cidadão é 
parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para abertura dos envelopes junto ao Departamento de Compras e Licitações na Prefeitura 
Municipal de São Martinho da Serra/RS.  
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13.1.11. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 14h00min e das, 
de segunda à sexta- feira, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito Avenida 24 de janeiro, 
853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100/1022. 
 
 

 

São Martinho da Serra (RS), 13 de Junho de 2018. 

 

 

Gilson de Almeida 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 
PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta Procuradoria 
Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 
 
 
 
 
 

Alcione de Almeida 

OAB RS 74.386 
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ANEXO I – DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DO OBJETO: 
 

Item Un Qtd Descrição 

1.  un 30 Agendas de escritório contendo datas e horas do ano de 2018 com 
marcador, tamanho médio, com aspiral, na cor preto 

2.  un 01 Apagador para quadro branco 

3.  un 10 Apagador para quadro branco com local de armazenamento dos 
marcadores. 

4.  cx 12 Apontador de ferro para lápis, lâmina de aço temperado, caixa com 
50 unidades. 

5.  cx 30 Apontador de plástico para lápis, lâmina de aço temperado, formato 
retangular, cores variadas com deposito coletor, caixa com 10 
unidades 

6.  pct 36 Atilho super amarelo, contendo 50g, (borrachinha de dinheiro). 

7.  cx 30 Bisnaga de cola tudo, contendo 35mg, caixas com 10 unidades 

8.  pct 50 Bloco de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas cada 
pacote, medidas mínimas 76x102mm, contendo 01 bloco. 

9.  pct 150 Blocos de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas 
cada pacote, medidas mínimas 38x50mm, contendo 04 blocos, 
coloridos. 

10.  un 10 Blocos para rascunho, com para 50 folhas 

11.  cx 01 Bobina de papel, 01 via comprimento de 30m, com largura 57mm, 
para calculadora eletrônica, caixas com 10 unidades. 

12.  rol 06 Bobina, com papel pardo com folhas enceradas de 1m, com 
aproximadamente 35 Kg 

13.  cx 15 Borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis grafite, medindo 
aproximadamente 42 x 21 x 11mm, macia, caixa com 20 unidades. 

14.  cx 10 Borracha para apagar lápis grafite, medindo aproximadamente 42 x 
21 x 11mm, macia branca, caixa com 20 unidades. 

15.  un 30 Cadernetas com espiral 1/8, no tamanho 100x140mm, de 96 folhas 

16.  pct 23 Caderno em espiral grande, capa dura, contendo 100 folhas, pacotes 
com 10 unidades. 

17.  pct 02 Caderno grande, tipo universitário, capa dura, com 100 folhas, 
pacotes com 10 unidades.   

18.  pct 02 Caderno tipo brochura, pequeno,, capa dura, com 100 folhas, 
pacotes com 10 unidades. 

19.  pct 02 Caderno, grande, aspiral, capa dura, com 96 folhas, pacotes com 10 
unidades. 

20.  un 30 Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de 
picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e 
fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem 
borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm, 
transparente. 

21.  un 550 Caixa arquivo morto em papelão, tamanho para armazenar folha 
ofício A4, pequena 

22.  un 20 Caixa arquivo morto, plástico polionda, tamanho ofício 
(250x130x350mm) 
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23.  cx 20 Caixa contendo alfinetes com cabeça, coloridos 

24.  cx 10 Caixa de grafite, contendo grafites  nº 0,5mm 

25.  cx 10 Caixa de grafite, contendo grafites nº 0,7mm 

26.  un 02 Caixas de som multimídia para computador, potência mínima 200W 
PMPO. Entrada (?PS2, USB, Serial?) 

27.  un 03 Calculadora eletrônica, com visor para 12 dígitos, 4 operações 
básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversos de sinais, seletor 
decimal e de arredondamento, com bateria. 

28.  cx 10 Caneta ponta média, com tinta permanente para escrita em Cd e 
EVA na cor preta, cor azul, cor verde e cor vermelha, caixa com 
10 unidades. 

29.  cx 27 Caneta corretiva, a base de solvente, com 8ml, corpo flexível, caixa 
com 10 unidades. 

30.  cx 10 Caneta esferográfica, alta qualidade, corpo único em acrílico 
transparente oitavado, escrita fina, na cor azul, vermelha, preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da 
tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades . 

31.  cx 53 Caneta esferográfica, alta qualidade,  corpo único em acrílico 
transparente oitavado, ponta grossa, na cor azul, vermelha e preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades. 

32.  cx 03 Caneta esferográfica, alta qualidade, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor azul, vermelha e preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades. 

33.  cx 80 Caneta marca texto,alta qualidade, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na cor amarela, verde, rosa, azul fluorescente caixa com 
12 unidades. 

34.  cx 05 Canetão, tipo pincel atômico, ponta média redonda, de cor azul, 
preta, verde e vermelha, caixa com 10 unidades 

35.  estj 40 Canetinhas hidrocor, de alta qualidade, grande durabilidade, com 
tinta lavável, atóxica, estojos com 12 unidades (diversas cores),  

36.  estj 20 Canetões, hidrocor, de alta qualidade, grande durabilidade, com 
tinta lavável, atóxica,  estojos com 12 unidades (diversas cores) 

37.  un 100 Capas de encadernação, plástica, na cor preta  

38.  un 100 Capas de encadernação, plástica transparente  

39.  un 100 Cartolina escolar 50x66 cm, 150 gr na cor branca 

40.  un 150 Cartolina escolar 50x66 cm, 150 gr, em diversas cores (verde, 
amarela, azul, rosa, e outras) 

41.  un 05 Cartucho Original, HP CC636 WB 60b – cor preto 

42.  un 05 Cartucho Original HP CC643WB 60 - colorido 

43.  cx 40 Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, 
tratamento antiferrugem, n.º 6 caixa com 50 unidades. 

44.  cx 77 Cola bastão para papel, alta qualidade, 20g, macia, para utilização 
em: papel, papelão, tecido, feltro, fotos, cortiça, vidro, madeira, 
metal, plástico, espuma e borracha EVA., caixas com 10 unidades.  

45.  cx 20 Cola gliter com 35g, alta qualidade caixa com 6 cores diferentes. 
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46.  cx 44 Cola colorida, atóxica, alta qualidade, lavável, estojos com 6 cores. 

47.  cx 30 Cola escolar, branca, alta qualidade, lavável, atóxica, base d’água, 
35g, caixa com 12 unidades 

48.  pct 10 Copos para água, descartáveis, de 200ml, embalagens com 100 
unidades. 

49.  un 10 Estojo escolar, tamanho médio, com zíper, material resistente, cores 
variadas, formato 205X70mm, com certificação do INMETRO, 
material nylon . 

50.  pct 10 Copos para água, descartáveis, de 50ml, embalagens com 100 
unidades. 

51.  un 600 Envelope branco, tamanho folha A4 

52.  un 600 Envelope pardo, tamanho folha ofício 

53.  pct 01 Etiqueta branca para impressora e copiadora em folhas formato A4, 
retangulares dimensão 38,1mm X 99,0mm, pacotes com 14 
etiquetas por folha, 35 folhas. 

54.  cx 03 Estilete pequeno, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento 
antiferrugem e trava de segurança, alta qualidade, cores diversas, 
caixas com 10 unidades. 

55.  pct 02 Fita (durex) fina, transparente, tamanho grande, largura 1,2cm., 
pacotes com 10 unidades. 

56.  pct 02 Fita (durex) fina, transparente, tamanho pequeno, largura 1,2cm, 
pacotes com 10 unidades 

57.  pct 82 Fita auto adesiva larga, transparente, alta qualidade e aderência, 
48mmx45m, pacotes com 10 unidades 

58.  pct 01 Fita auto adesiva, alta qualidade, crepe, larga medindo 5 cm x 50 m, 
composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, pacotes com 10 
unidades 

59.  cx 200 Folha de ofício tamanho A4, com 10 pacotes, contendo 500 folhas 
cada pacote, na cor branca 

60.  cx 05 Folha de ofício tamanho A4, com 10 pacotes, contendo 500 folhas 
cada pacote, na cor azul, amarelo, verde e rosa. 

61.  pct 05 Folhas coloridas creative, pacotes com 50 unidades 

62.  pct 05 Folhas coloridas lumi, pacotes com 50 unidades 

63.  pct 05 Folhas de papel Color Set na cor amarela, azul, branca, rosa, 
laranja, marrom, preta, vermelha e verde  pacotes com 10 
unidades 

64.  pct 06 Folha A3, na cor branca, pacotes com 500 folhas. 

65.  pct 20 Folhas de  EVA na cor amarela, azul bebe, branca, rosa bebe, 
laranja, marrom, preta, vermelha, verde, bege pacotes com 10 
unidades 

66.  und 03 Garrafa térmica, com capacidade de 1,8 litros. 

67.  cx 20 Giz de cera grosso, curto, colorido, caixa com 15 unidades coloridas 

68.  cx 35 Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito 
de grampo em inox. 

69.  cx 50 Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa 
com 5.000 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção 
antiferrugem. 

70.  cx 06 Grampos para grampeador, modelo 9/10, em metal niquelado 
prateado, com proteção antiferrugem cx com 5000 un. 

71.  cx 02 Grampos para grampeador, modelo 9/12, em metal niquelado 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

12  

 

prateado, com proteção antiferrugem, com 5.000 unidades cada 
caixa.  

72.  cx 02 Grampos para grampeador, modelo 9/14, em metal niquelado 
prateado, galvanizado, proteção antiferrugem cx com 5000 
unidades. 

73.  un 01 Índice telefônico, comercial, em aspiral tamanho médio, capa dura. 

74.  pct 05 Invólucro plástico, para pasta seletiva, com espessura de 0,018, 
tamanho ofício, alta transparência, com quatro furos, pacotes com 
50 unidades. 

75.  cx 08 Lápis preto de grafite, HB nº 02, escrita macia, com envoltório do 
grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo 
cilíndrico, sextavado em madeira, caixa com 72 unidades. 

76.  cx 26 Lápis de cor com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do 
fabricante impressa, macio, sem emendas, corpo cilíndrico, 
sextavado, em madeira, caixa com 12 cores.   

77.  cx 05 Lapiseira, de grafite nº 0,5mm, ponta em inox, caixa com 10 unidades 

78.  cx 05 Lapiseira, de grafite nº 0,7 mm, ponta em inox, caixa com 10 
unidades 

79.  un 10 Livro Ata grande, capa dura com 100 folhas 

80.  un 05 Livro índice A a Z formato 15x32cm , 50 folhas 

81.  un 05 Livro ponto capa dura, com 100 folhas, com turnos: manhã, tarde e 
noite na mesma página.(livro professor) 

82.  cx 20 Marcador para quadro branco, ponta média, redonda, cor preta, 
azul, verde e vermelha,  caixa com 12 unidades 

83.  un 06 Mouse, óptico,com scroll, conexão (PS2, USB, Serial) 

84.  pct 122 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 38mm X 51mm, colorida. 

85.  pct 122 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 76mm X 102mm, colorida; 

86.  pct 72 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 38mm X 51mm, colorida; 

87.  pct 05 Papel cartão 120g, diversas cores (azul, branca, verde, laranja, 
marrom, bege, preta, rosa, vermelha, amarela, lilás ) 

88.  pct 05 Papel de casca de ovo, folha A4, branco, pacotes com 50 folhas 

89.  pct 05 Papel linho com textura, cor creme, tamanho A4, pacotes com 50 
folhas 

90.  pct 05 Papel linho com textura, cor cristal, tamanho A4, pacotes com 50 
folhas 

91.  pct 05 Papel linho, cor azul, tamanho A4, pacotes com 50 folhas 

92.  pct 05 Papel linho, cor branco, tamanho A4, pacotes com 50 folhas 

93.  pct 05 Papel linho, cor salmon, tamanho A4pacotes com 50 folhas 

94.  pct 05 Papel linho, folha A4, cor verde clara, pacotes com 50 folhas 

95.  pct 05 Papel verge folha A4, cor branco, com 50 folhas 

96.  pct 05 Papel verge folha A4, cor bege, com 50 folhas 

97.  pct 05 Papel camurça nas cores: vermelha, verde, azul, rosa, amarela, 
bege, laranja e marrom, pacotes com 10 unidades de cada cor 

98.  pct 05 Papel dobradura  nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, 
laranja, preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

99.  pct 05 Papel durex nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, laranja, 
preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 
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100.  pct 05 Papel celofane nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, 
laranja, preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

101.  pct 05 Papel laminado nas cores: prateado, dourado, verde, vermelha, 
amarela, azul, rosa, laranja, preto e marrom, embalagens com 10 
unidades de cada cor 

102.  pct 110 Pasta plástica em “L” transparente, pacotes com 10 unidades  

103.  un 20 Pasta AZ papelão prensado, lombo estreito de 50mm, cor preta, 
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as 
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; 
Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou 
metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na 
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e 
diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. 

104.  un 20 Pasta AZ em papelão prensado, lombo largo de 80 mm, cor preta, 
medindo 280x350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as 
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; 
Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou 
metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na 
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e 
diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. 

105.  un 40 Pasta de cor preta seletiva, tamanho mínimo ofício, com presilhas 
para fixar os envoltórios plásticos, que deverão vir junto, totalizando 
50 plásticos, com espessura de 0,18 mm, alta transparência. 

106.  un 110 Pasta estreita transparente com abas e elástico, tamanho ofício. 

107.  un 50 Pasta para projetos, na cor fumê. 

108.  un 210 Pasta plástica, com abas e elástico, tamanho mínimo ofício, altura 
3,5 cm, transparente 

109.   370 Pasta suspensa para arquivo de aço, com visor transparente, 
etiqueta, grampo e trilho de plástico, em diversas cores, . 

110.  un 10 Perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na 
cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos, (tipo 
central), com capacidade para perfurar 20 folhas de papéis de uma 
só vez. 

111.  un 05 Pasta plástica tamanho A4, sanfonada com 12 divisórias internas, 
material translúcido, transparente e na cor fumê 

112.  un 10 Pen drive, interface USB 2.0, na capacidade de armazenamento 
mínima de 16 GB 

113.  un 03 Pen drive, interface USB 2.0, na capacidade de armazenamento 
mínima de 32 GB 

114.  pct 260 Pilhas Alcalinas AA, tamanho pequeno, embalagem com 4 unidades 

115.  pct 04 Pilhas Alcalinas AA, tamanho médio, embalagem com 2 unidades 

116.  pct 05 Pilhas Alcalinas AA tamanho grande, embalagem com 2 unidades 

117.  pct 09 Pilhas Alcalinas  AA tamanho palitos,  

118.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº08 

119.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº10 

120.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº12 
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121.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº14 

122.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº16 

123.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº18 

124.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº20 

125.  un 10 Pistola de cola quente, alta qualidade, 220 Wts, tamanho grande 

126.  un 60 Prancheta para anotações, em acrílico, tamanho mínimo ofício, com 
pegador de papéis em aço inoxidável . 

127.  pct 64 Régua de 30cm, em acrílico cristal, transparente, não flexível, com 
graduação precisa, pacotes com 10 unidades 

128.  pct 35 Refil de cola quente, flexível, alta qualidade, transparente, para 
pistola de tamanho grande, pacotes com 50 unidades. 

129.  und 04 Refil para tanque de tinta de impressora EPSON L355 70 ml, ref. 
T6641 (preto), T6642(azul), T6643(vermelho), T6644(amarelo) 

130.  rol 05 Rolo papel Pardo 60 CM 

131.  pct 01 Sacola plástica, alta qualidade, tamanho grande 50x60, branca  

132.  un 02 Suporte para copos descartáveis, tamanho 200ml, com fixação na 
parede, com dispenser automático  para liberação de cada copo 
individualmente, em material resistente e lavável. 

133.  un 01 Suporte para fita durex, de plástico resistente, que comporte fita 
durex tamanho grande, na cor preta. 

134.  un 01 Telefone sem fio, incluindo funções flash, redial, especificações 
mínimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de campainha e opção de 
campainha desligada, Antena interna, 10 Memórias de discagem, 
220wats 

135.  un 21 Tesoura grande de escritório, 20cm de comprimento (8”), para uso 
geral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina em aço 
inoxidável, alta qualidade. 

136.  un 30 Tesoura média de escritório, para uso geral, com cabo de 
polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável, alta qualidade 

137.  un 30 Tesoura de uso profissional/doméstico/escolar, lâmina Inox tratável 
e anti ferrugem,cabo em resina termoplástica, nas cores rosa, azul e 
amarela, tamanho 10,5cm. 

138.  un 20 Tesoura de uso profissional/doméstico/escolar, lâmina Inox tratável 
e anti ferrugem, cabo em resina termoplástica, nas cores rosa, azul 
e amarela, tamanho 10,5cm, para canhoto. 

139.  tb 11 Tecido “TNT”, 100% polipropileno de 40g/m², gramatura: 40 a 45 
g/m², largura: 1,40m=140cm=1400mm, tubos com as seguintes 
cores: preto, branco, bege, cinza claro, cinza escuro, azul marinho, 
azul royal, azul bebê, verde bandeira, verde limão, verde musgo, 
Pink, rosa bebê, lilás, vermelho, laranja, amarelo, roxo e marrom. 

140.  cx 20 Tinta guache, 12 cores, tubos de 15 ml, lavável, atóxica, caixas com 
12 cores. 

141.  un 05 Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha, em 
embalagem de aproximadamente 42 ml. 

146 Pct 15 Capa de encadernação preta pct com 50 

147 Pct 15 Capa de encadernação transparente pct com 50 

148 pct 15 Mola de encadernação 1 cm pct com 50 

149 pct 10 Mola de encadernação 1,5 cm pct com 50 

150 Un 35 Toner hp laserjet p2035 

151 un 30 Toner hp laserjet p2015 
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152 un 02 Grampeador p/ 100  fls – grampo 23/8 

153 cx 05 Grampo 23/8 

154 un 05 Perfurador de papel p/ 25 fls 

155 cx 03 Pasta suspensa APPS (papelão grosso) colorida plastificadas cx 
/100 un 

156 cx 400 Saco plástico PE oficio 4 furos 0,15mm DAC CX 400 UN 
 

157 un 20 Caixa organizadora em polipropileno c/ tampa em diversas cores, 
transparente, resistente, lavável , nos tamanhos 13,5 litros, 20 litro, 
30 litros e 50 litros. ( 05 de cada) 

158 un 02 Toner impressora DCP- 1617 

159 un 100 Caixa arquivo morto em plástico tamanho oficio, com 3 áreas em 
diferentes posições de identificação, dimensões 360 x 130x 240mm, 
nas cores, amarelo, azul, verde, vermelho, cinza, preto, branco.  

160 un 45 Caixa organizadora tamanhos: pequena 15 litros, media 20 litros, 
grande 30 litros em polipropileno, com tampa acompanha 02 
pregadores o/ mãos e 2 canaletas.( 15 em cada tamanho) 

161 un 50 Caixa arquivo em plástico transparente com tampa medidas 30,5 x 
42,5 x 32,2cm. 

162 un 01 Tinta original p/ impressora Epson L220, nas cores preto, amarelo, 
rosa ,azul 

163 cx 30 Grampo clips colorido nos tamanhos: pequeno, médio e grande em 
aço, caixa c/no mínimo 10 unidades 

164 pct 100 Papel cartona folha grossa c/ uma face colorida nas cores: laranja, 
verde, vermelho, azul claro, azul forte, verde claro , azul forte, verde 
claro e escuro, preto, marrom, rosa. 

165 rl 40 Rolo papel contac alto padrão , transparente, decorado, estampado 
e coloridos 

166 un 50 Pasta AZ em cartão maciço de alta qualidade com 2,4 mm de 
espessura , com forração interna e externa de pvc- tamanho oficio 
com mecanismo pratico e moderno de alta qualidade , cantoneira de 
proteção na parte interior da pasta , com etiquetas de identificação 

167 un 240 Pasta L em plástico na cor fumê e transparente, tamanho A/4 ( 25 
de cada) 

168 un 30 Porta caneta c/3 repartições em acrílico, transparente, preto e 
fumê(10 de cada)  

169 un 20 Pistola p/cola quente de tamanho pequeno 

170 Un  100 Caderno pequeno sem mola 

171 cx 55 Clips médio 4/0 

172 un 100 Pasta ABA 1 CM 

173 un 20 Caneta quadro branco 

174 un 03 Pistola de cola quente, alta qualidade, 220 Wts, tamanho médio  

175 un 100 Bastão de cola silicone tamanho pequeno 

176 un 100 Bastão de cola silicone tamanho médio 

177 un 20  Livro Ata Grande 

178 un 2000 Envelope 24 x 34 

179 un 2000 Envelope 176 x 50 

180 un 10 Toner HP 125 A 

181 un 03 Toner sangung M2070 

182 un 02 Quadro branco magnético  
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183 un 100 Bateria para balança CR2032 

184 un 100 Imã de quadro  

185 un 50 Fita Errorex 

186 Un 30 Bateria 9w  

187 un 80 Fita Durex 18 x 50 

188 un 50 Mouse  

189 un 50 Teclado 

190 un 22 Caderno Protocolo pequeno 

191 un 10 Porta lápis 

192 pote 02 Tinta guache 250 ml azul 

193 pote 02 Tinta guache 250 ml verde 

194 pote 02 Tinta guache 250 ml vermelha 

195 pote 02 Tinta guache 250 ml amarela 

196 pote 02 Tinta guache 250 ml branca 

197 pote 02 Tinta guache 250 ml preta 

198 un 50 Pasta de arquivo ( alfabeto) 

199 un 05 Massa de modelar 12un 

200 cx 06 Giz de cera 12 cores 

201 cx 12 Lenço descartável  

202 un 04 Cesta plástica pequena para farmácia  

203 un 20 Jogos diversos/psicologia  

204 un 50 Pasta sanfona A4 12 divisórias 

205 un 50 Pasta A4 com divisórias plásticas 

206 un 10 Calculadora de mesa 

207 rl 02 Papel contac transparente 

208 un 05 Escaninho/caixa de correspondência  

209 un 01 Maquina perfuradora para encadernação 20 folhas 

210 u 05 Tinta para carimbo preta 

211 un 06 Almofada para carimbo 

212 un 01 lupa 

213 un 03 Estilete grande, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento 
antiferrugem e trava de segurança, alta qualidade, cores diversas, 
caixa com 10 unidades. 

214 un 20 Caixa arquivo morto em papelão, tamanho para armazenar folha 
ofício A4, grande 

215 un 02 Carimbo datador Serviço ICMS 

216 un 06 Pincel marcador de CD escrita grossa preto 

217 un 04 Cartucho para impressora jato tinta HP 662 preto 

218 un 04 Cartucho para impressora jato tinta HP 662 color 

219 un 01  Not book completo para o leleu 

220 un 10 Cartucho para Hp deskjet 2050 preto 122 

221 un 10 Cartucho para Hp deskjet 2050 color 122 
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ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO: 
 

Item Un Qtd Descrição Valor unitário 

1.  un 30 Agendas de escritório contendo datas e horas do ano de 2018 com 
marcador, tamanho médio, com aspiral, na cor preto 

33,66 

2.  un 01 Apagador para quadro branco 7,70 

3.  un 10 Apagador para quadro branco com local de armazenamento dos 
marcadores. 

9,37 

4.  cx 12 Apontador de ferro para lápis, lâmina de aço temperado, caixa com 
50 unidades. 

120,06 

5.  cx 30 Apontador de plástico para lápis, lâmina de aço temperado, formato 
retangular, cores variadas com deposito coletor, caixa com 10 
unidades 

8,45 

6.  pct 36 Atilho super amarelo, contendo 50g, (borrachinha de dinheiro). 5,96 

7.  cx 30 Bisnaga de cola tudo, contendo 35mg, caixas com 10 unidades 46,66 

8.  pct 50 Bloco de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas cada 
pacote, medidas mínimas 76x102mm, contendo 01 bloco. 

10,03 

9.  pct 150 Blocos de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas 
cada pacote, medidas mínimas 38x50mm, contendo 04 blocos, 
coloridos. 

11,45 

10.  un 10 Blocos para rascunho, com para 50 folhas 5,05 

11.  cx 01 Bobina de papel, 01 via comprimento de 30m, com largura 57mm, 
para calculadora eletrônica, caixas com 10 unidades. 

28,26 

12.  rol 06 Bobina, com papel pardo com folhas enceradas de 1m, com 
aproximadamente 35 Kg 

268,33 

13.  cx 15 Borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis grafite, medindo 
aproximadamente 42 x 21 x 11mm, macia, caixa com 20 unidades. 

77,65 

14.  cx 10 Borracha para apagar lápis grafite, medindo aproximadamente 42 x 
21 x 11mm, macia branca, caixa com 20 unidades. 

17,17 

15.  un 30 Cadernetas com espiral 1/8, no tamanho 100x140mm, de 96 folhas 3,01 

16.  pct 23 Caderno em espiral grande, capa dura, contendo 100 folhas, pacotes 
com 10 unidades. 

83,43 

17.  pct 02 Caderno grande, tipo universitário, capa dura, com 100 folhas, 
pacotes com 10 unidades.   

78,86 

18.  pct 02 Caderno tipo brochura, pequeno,, capa dura, com 100 folhas, 
pacotes com 10 unidades. 

35,13 

19.  pct 02 Caderno, grande, aspiral, capa dura, com 96 folhas, pacotes com 10 
unidades. 

82,17 

20.  un 30 Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de 
picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e 

11,66 
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fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem 
borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm, 
transparente. 

21.  un 550 Caixa arquivo morto em papelão, tamanho para armazenar folha 
ofício A4, pequena 

3,74 

22.  un 20 Caixa arquivo morto, plástico polionda, tamanho ofício 
(250x130x350mm) 

6,41 

23.  cx 20 Caixa contendo alfinetes com cabeça, coloridos 5,20 

24.  cx 10 Caixa de grafite, contendo grafites  nº 0,5mm 3,07 

25.  cx 10 Caixa de grafite, contendo grafites nº 0,7mm 3,07 

26.  un 02 Caixas de som multimídia para computador, potência mínima 200W 
PMPO. Entrada (?PS2, USB, Serial?) 

41,70 

27.  un 03 Calculadora eletrônica, com visor para 12 dígitos, 4 operações 
básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversos de sinais, seletor 
decimal e de arredondamento, com bateria. 

65,96 

28.  cx 10 Caneta ponta média, com tinta permanente para escrita em Cd e 
EVA na cor preta, cor azul, cor verde e cor vermelha, caixa com 
10 unidades. 

44,76 

29.  cx 27 Caneta corretiva, a base de solvente, com 8ml, corpo flexível, caixa 
com 10 unidades. 

63,38 

30.  cx 10 Caneta esferográfica, alta qualidade, corpo único em acrílico 
transparente oitavado, escrita fina, na cor azul, vermelha, preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da 
tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades . 

70,05 

31.  cx 53 Caneta esferográfica, alta qualidade,  corpo único em acrílico 
transparente oitavado, ponta grossa, na cor azul, vermelha e preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades. 

70,05 

32.  cx 03 Caneta esferográfica, alta qualidade, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor azul, vermelha e preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades. 

67,71 

33.  cx 80 Caneta marca texto,alta qualidade, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na cor amarela, verde, rosa, azul fluorescente caixa com 
12 unidades. 

33,33 

34.  cx 05 Canetão, tipo pincel atômico, ponta média redonda, de cor azul, 
preta, verde e vermelha, caixa com 10 unidades 

45,56 

35.  estj 40 Canetinhas hidrocor, de alta qualidade, grande durabilidade, com 
tinta lavável, atóxica, estojos com 12 unidades (diversas cores),  

9,02 

36.  estj 20 Canetões, hidrocor, de alta qualidade, grande durabilidade, com 
tinta lavável, atóxica,  estojos com 12 unidades (diversas cores) 

15,63 

37.  un 100 Capas de encadernação, plástica, na cor preta  0,81 

38.  un 100 Capas de encadernação, plástica transparente  0,81 

39.  un 100 Cartolina escolar 50x66 cm, 150 gr na cor branca 1,34 

40.  un 150 Cartolina escolar 50x66 cm, 150 gr, em diversas cores (verde, 
amarela, azul, rosa, e outras) 

1,35 

41.  un 05 Cartucho Original, HP CC636 WB 60b – cor preto 105,73 
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42.  un 05 Cartucho Original HP CC643WB 60 - colorido 121,23 

43.  cx 40 Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, 
tratamento antiferrugem, n.º 6 caixa com 50 unidades. 

3,65 

44.  cx 77 Cola bastão para papel, alta qualidade, 20g, macia, para utilização 
em: papel, papelão, tecido, feltro, fotos, cortiça, vidro, madeira, 
metal, plástico, espuma e borracha EVA., caixas com 10 unidades.  

39,66 

45.  cx 20 Cola gliter com 35g, alta qualidade caixa com 6 cores diferentes. 26,66 

46.  cx 44 Cola colorida, atóxica, alta qualidade, lavável, estojos com 6 cores. 13,76 

47.  cx 30 Cola escolar, branca, alta qualidade, lavável, atóxica, base d’água, 
35g, caixa com 12 unidades 

26,90 

48.  pct 10 Copos para água, descartáveis, de 200ml, embalagens com 100 
unidades. 

10,32 

49.  un 10 Estojo escolar, tamanho médio, com zíper, material resistente, cores 
variadas, formato 205X70mm, com certificação do INMETRO, 
material nylon . 

11,45 

50.  pct 10 Copos para água, descartáveis, de 50ml, embalagens com 100 
unidades. 

9,41 

51.  un 600 Envelope branco, tamanho folha A4 0,68 

52.  un 600 Envelope pardo, tamanho folha ofício 0,41 

53.  pct 01 Etiqueta branca para impressora e copiadora em folhas formato A4, 
retangulares dimensão 38,1mm X 99,0mm, pacotes com 14 
etiquetas por folha, 35 folhas. 

40,73 

54.  cx 03 Estilete pequeno, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento 
antiferrugem e trava de segurança, alta qualidade, cores diversas, 
caixas com 10 unidades. 

25,42 

55.  pct 02 Fita (durex) fina, transparente, tamanho grande, largura 1,2cm., 
pacotes com 10 unidades. 

21,51 

56.  pct 02 Fita (durex) fina, transparente, tamanho pequeno, largura 1,2cm, 
pacotes com 10 unidades 

19,45 

57.  pct 82 Fita auto adesiva larga, transparente, alta qualidade e aderência, 
48mmx45m, pacotes com 10 unidades 

51,51 

58.  pct 01 Fita auto adesiva, alta qualidade, crepe, larga medindo 5 cm x 50 m, 
composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, pacotes com 10 
unidades 

138,10 

59.  cx 200 Folha de ofício tamanho A4, com 10 pacotes, contendo 500 folhas 
cada pacote, na cor branca 

234,66 

60.  cx 05 Folha de ofício tamanho A4, com 10 pacotes, contendo 500 folhas 
cada pacote, na cor azul, amarelo, verde e rosa. 

301,33 

61.  pct 05 Folhas coloridas creative, pacotes com 50 unidades 18,73 

62.  pct 05 Folhas coloridas lumi, pacotes com 50 unidades 19,11 

63.  pct 05 Folhas de papel Color Set na cor amarela, azul, branca, rosa, 
laranja, marrom, preta, vermelha e verde  pacotes com 10 
unidades 

15,60 

64.  pct 06 Folha A3, na cor branca, pacotes com 500 folhas. 50,66 

65.  pct 20 Folhas de  EVA na cor amarela, azul bebe, branca, rosa bebe, 
laranja, marrom, preta, vermelha, verde, bege pacotes com 10 
unidades 

11,50 

66.  und 03 Garrafa térmica, com capacidade de 1,8 litros. 69,86 

67.  cx 20 Giz de cera grosso, curto, colorido, caixa com 15 unidades coloridas 4,51 

68.  cx 35 Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito 40,71 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

20  

 

de grampo em inox. 

69.  cx 50 Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa 
com 5.000 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção 
antiferrugem. 

9,65 

70.  cx 06 Grampos para grampeador, modelo 9/10, em metal niquelado 
prateado, com proteção antiferrugem cx com 5000 un. 

20,86 

71.  cx 02 Grampos para grampeador, modelo 9/12, em metal niquelado 
prateado, com proteção antiferrugem, com 5.000 unidades cada 
caixa.  

21,66 

72.  cx 02 Grampos para grampeador, modelo 9/14, em metal niquelado 
prateado, galvanizado, proteção antiferrugem cx com 5000 
unidades. 

21,66 

73.  un 01 Índice telefônico, comercial, em aspiral tamanho médio, capa dura. 24,08 

74.  pct 05 Invólucro plástico, para pasta seletiva, com espessura de 0,018, 
tamanho ofício, alta transparência, com quatro furos, pacotes com 
50 unidades. 

18,46 

75.  cx 08 Lápis preto de grafite, HB nº 02, escrita macia, com envoltório do 
grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo 
cilíndrico, sextavado em madeira, caixa com 72 unidades. 

59,46 

76.  cx 26 Lápis de cor com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do 
fabricante impressa, macio, sem emendas, corpo cilíndrico, 
sextavado, em madeira, caixa com 12 cores.   

10,58 

77.  cx 05 Lapiseira, de grafite nº 0,5mm, ponta em inox, caixa com 10 unidades 63,67 

78.  cx 05 Lapiseira, de grafite nº 0,7 mm, ponta em inox, caixa com 10 
unidades 

63,01 

79.  un 10 Livro Ata grande, capa dura com 100 folhas 20,29 

80.  un 05 Livro índice A a Z formato 15x32cm , 50 folhas 22,63 

81.  un 05 Livro ponto capa dura, com 100 folhas, com turnos: manhã, tarde e 
noite na mesma página.(livro professor) 

53,63 

82.  cx 20 Marcador para quadro branco, ponta média, redonda, cor preta, 
azul, verde e vermelha,  caixa com 12 unidades 

100,45 

83.  un 06 Mouse, óptico,com scroll, conexão (PS2, USB, Serial) 34,27 

84.  pct 122 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 38mm X 51mm, colorida. 

10,90 

85.  pct 122 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 76mm X 102mm, colorida; 

10,54 

86.  pct 72 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 38mm X 51mm, colorida; 

10,90 

87.  pct 05 Papel cartão 120g, diversas cores (azul, branca, verde, laranja, 
marrom, bege, preta, rosa, vermelha, amarela, lilás ) 

7,66 

88.  pct 05 Papel de casca de ovo, folha A4, branco, pacotes com 50 folhas 24,84 

89.  pct 05 Papel linho com textura, cor creme, tamanho A4, pacotes com 50 
folhas 

24,84 

90.  pct 05 Papel linho com textura, cor cristal, tamanho A4, pacotes com 50 
folhas 

24,80 

91.  pct 05 Papel linho, cor azul, tamanho A4, pacotes com 50 folhas 22,82 

92.  pct 05 Papel linho, cor branco, tamanho A4, pacotes com 50 folhas 22,82 

93.  pct 05 Papel linho, cor salmon, tamanho A4pacotes com 50 folhas 22,82 

94.  pct 05 Papel linho, folha A4, cor verde clara, pacotes com 50 folhas 22,82 

95.  pct 05 Papel verge folha A4, cor branco, com 50 folhas 21,16 
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96.  pct 05 Papel verge folha A4, cor bege, com 50 folhas 21,16 

97.  pct 05 Papel camurça nas cores: vermelha, verde, azul, rosa, amarela, 
bege, laranja e marrom, pacotes com 10 unidades de cada cor 

17,36 

98.  pct 05 Papel dobradura  nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, 
laranja, preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

15,22 

99.  pct 05 Papel durex nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, laranja, 
preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

16,98 

100.  pct 05 Papel celofane nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, 
laranja, preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

22,76 

101.  pct 05 Papel laminado nas cores: prateado, dourado, verde, vermelha, 
amarela, azul, rosa, laranja, preto e marrom, embalagens com 10 
unidades de cada cor 

22,01 

102.  pct 110 Pasta plástica em “L” transparente, pacotes com 10 unidades  16,02 

103.  un 20 Pasta AZ papelão prensado, lombo estreito de 50mm, cor preta, 
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as 
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; 
Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou 
metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na 
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e 
diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. 

18,60 

104.  un 20 Pasta AZ em papelão prensado, lombo largo de 80 mm, cor preta, 
medindo 280x350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as 
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; 
Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou 
metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na 
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e 
diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. 

18,60 

105.  un 40 Pasta de cor preta seletiva, tamanho mínimo ofício, com presilhas 
para fixar os envoltórios plásticos, que deverão vir junto, totalizando 
50 plásticos, com espessura de 0,18 mm, alta transparência. 

18,70 

106.  un 110 Pasta estreita transparente com abas e elástico, tamanho ofício. 11,85 

107.  un 50 Pasta para projetos, na cor fumê. 6,21 

108.  un 210 Pasta plástica, com abas e elástico, tamanho mínimo ofício, altura 
3,5 cm, transparente 

5,16 

109.   370 Pasta suspensa para arquivo de aço, com visor transparente, 
etiqueta, grampo e trilho de plástico, em diversas cores, . 

8,20 

110.  un 10 Perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na 
cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos, (tipo 
central), com capacidade para perfurar 20 folhas de papéis de uma 
só vez. 

28,06 

111.  un 05 Pasta plástica tamanho A4, sanfonada com 12 divisórias internas, 
material translúcido, transparente e na cor fumê 

35,92 

112.  un 10 Pen drive, interface USB 2.0, na capacidade de armazenamento 
mínima de 16 GB 

54,63 

113.  un 03 Pen drive, interface USB 2.0, na capacidade de armazenamento 
mínima de 32 GB 

89,73 
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114.  pct 260 Pilhas Alcalinas AA, tamanho pequeno, embalagem com 4 unidades 7,42 

115.  pct 04 Pilhas Alcalinas AA, tamanho médio, embalagem com 2 unidades 27,91 

116.  pct 05 Pilhas Alcalinas AA tamanho grande, embalagem com 2 unidades 12,18 

117.  pct 09 Pilhas Alcalinas  AA tamanho palitos,  6,34 

118.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº08 3,28 

119.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº10 3,50 

120.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº12 3,68 

121.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº14 3,82 

122.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº16 4,35 

123.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº18 4,87 

124.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº20 5,80 

125.  un 10 Pistola de cola quente, alta qualidade, 220 Wts, tamanho grande 37,91 

126.  un 60 Prancheta para anotações, em acrílico, tamanho mínimo ofício, com 
pegador de papéis em aço inoxidável . 

19,15 

127.  pct 64 Régua de 30cm, em acrílico cristal, transparente, não flexível, com 
graduação precisa, pacotes com 10 unidades 

10,20 

128.  pct 35 Refil de cola quente, flexível, alta qualidade, transparente, para 
pistola de tamanho grande, pacotes com 50 unidades. 

11,85 

129.  und 04 Refil para tanque de tinta de impressora EPSON L355 70 ml, ref. 
T6641 (preto), T6642(azul), T6643(vermelho), T6644(amarelo) 

88,66 

130.  rol 05 Rolo papel Pardo 60 CM 94,90 

131.  pct 01 Sacola plástica, alta qualidade, tamanho grande 50x60, branca  55,61 

132.  un 02 Suporte para copos descartáveis, tamanho 200ml, com fixação na 
parede, com dispenser automático  para liberação de cada copo 
individualmente, em material resistente e lavável. 

40,65 

133.  un 01 Suporte para fita durex, de plástico resistente, que comporte fita 
durex tamanho grande, na cor preta. 

27,06 

134.  un 01 Telefone sem fio, incluindo funções flash, redial, especificações 
mínimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de campainha e opção de 
campainha desligada, Antena interna, 10 Memórias de discagem, 
220wats 

154,80 

135.  un 21 Tesoura grande de escritório, 20cm de comprimento (8”), para uso 
geral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina em aço 
inoxidável, alta qualidade. 

16,21 

136.  un 30 Tesoura média de escritório, para uso geral, com cabo de 
polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável, alta qualidade 

15,98 

137.  un 30 Tesoura de uso profissional/doméstico/escolar, lâmina Inox tratável 
e anti ferrugem,cabo em resina termoplástica, nas cores rosa, azul e 
amarela, tamanho 10,5cm. 

14,74 

138.  un 20 Tesoura de uso profissional/doméstico/escolar, lâmina Inox tratável 
e anti ferrugem, cabo em resina termoplástica, nas cores rosa, azul 
e amarela, tamanho 10,5cm, para canhoto. 

14,98 

139.  tb 11 Tecido “TNT”, 100% polipropileno de 40g/m², gramatura: 40 a 45 
g/m², largura: 1,40m=140cm=1400mm, tubos com as seguintes 
cores: preto, branco, bege, cinza claro, cinza escuro, azul marinho, 
azul royal, azul bebê, verde bandeira, verde limão, verde musgo, 
Pink, rosa bebê, lilás, vermelho, laranja, amarelo, roxo e marrom. 

103,88 

140.  cx 20 Tinta guache, 12 cores, tubos de 15 ml, lavável, atóxica, caixas com 
12 cores. 

11,88 

141.  un 05 Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha, em 7,20 
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embalagem de aproximadamente 42 ml. 

146 Pct 15 Capa de encadernação preta pct com 50 37,96 

147 Pct 15 Capa de encadernação transparente pct com 50 37,96 

148 pct 15 Mola de encadernação 1 cm pct com 50 15,05 

149 pct 10 Mola de encadernação 1,5 cm pct com 50 17,00 

150 Un 35 Toner hp laserjet p2035 102,33 

151 un 30 Toner hp laserjet p2015 101,66 

152 un 02 Grampeador p/ 100  fls – grampo 23/8 122,12 

153 cx 05 Grampo 23/8 15,49 

154 un 05 Perfurador de papel p/ 25 fls 35,68 

155 cx 03 Pasta suspensa APPS (papelão grosso) colorida plastificadas cx 
/100 un 

714,50 

156 cx 400 Saco plástico PE oficio 4 furos 0,15mm DAC CX 400 UN 
 

146,00 

157 un 20 Caixa organizadora em polipropileno c/ tampa em diversas cores, 
transparente, resistente, lavável , nos tamanhos 13,5 litros, 20 litro, 
30 litros e 50 litros. ( 05 de cada) 

26,20* 

158 un 02 Toner impressora DCP- 1617 88,83 

159 un 100 Caixa arquivo morto em plástico tamanho oficio, com 3 áreas em 
diferentes posições de identificação, dimensões 360 x 130x 240mm, 
nas cores, amarelo, azul, verde, vermelho, cinza, preto, branco.  

5,85 

160 un 45 Caixa organizadora tamanhos: pequena 15 litros, media 20 litros, 
grande 30 litros em polipropileno, com tampa acompanha 02 
pregadores o/ mãos e 2 canaletas.( 15 em cada tamanho) 

95,60* 

161 un 50 Caixa arquivo em plástico transparente com tampa medidas 30,5 x 
42,5 x 32,2cm. 

13,53* 

162 un 01 Tinta original p/ impressora Epson L220, nas cores preto, amarelo, 
rosa ,azul 

189,60* 

163 cx 30 Grampo clips colorido nos tamanhos: pequeno, médio e grande em 
aço, caixa c/no mínimo 10 unidades 

5,50 

164 pct 100 Papel cartona folha grossa c/ uma face colorida nas cores: laranja, 
verde, vermelho, azul claro, azul forte, verde claro , azul forte, verde 
claro e escuro, preto, marrom, rosa. 

1,88 

165 rl 40 Rolo papel contac alto padrão , transparente, decorado, estampado 
e coloridos 

80,44 

166 un 50 Pasta AZ em cartão maciço de alta qualidade com 2,4 mm de 
espessura , com forração interna e externa de pvc- tamanho oficio 
com mecanismo pratico e moderno de alta qualidade , cantoneira de 
proteção na parte interior da pasta , com etiquetas de identificação 

21,57 

167 un 240 Pasta L em plástico na cor fumê e transparente, tamanho A/4 ( 25 
de cada) 

1,61 

168 un 30 Porta caneta c/3 repartições em acrílico, transparente, preto e 
fumê(10 de cada)  

17,26 

169 un 20 Pistola p/cola quente de tamanho pequeno 26,71 

170 Un  100 Caderno pequeno sem mola 2,95 

171 cx 55 Clips médio 4/0 6,45 

172 un 100 Pasta ABA 1 CM 3,36 

173 un 20 Caneta quadro branco 7,68 

174 un 03 Pistola de cola quente, alta qualidade, 220 Wts, tamanho médio  40,25 

175 un 100 Bastão de cola silicone tamanho pequeno 1,55 
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176 un 100 Bastão de cola silicone tamanho médio 2,08 

177 un 20  Livro Ata Grande 16,26 

178 un 2000 Envelope 24 x 34 0,48 

179 un 2000 Envelope 176 x 50 0,34 

180 un 10 Toner HP 125 A 470,00 

181 un 03 Toner sangung M2070 141,00 

182 un 02 Quadro branco magnético  232,00 

183 un 100 Bateria para balança CR2032 5,89 

184 un 100 Imã de quadro  9,80 

185 un 50 Fita Errorex 13,05 

186 Un 30 Bateria 9w  21,55 

187 un 80 Fita Durex 18 x 50 2,54 

188 un 50 Mouse  29,15 

189 un 50 Teclado 46,28 

190 un 22 Caderno Protocolo pequeno 17,31 

191 un 10 Porta lápis 13,05 

192 pote 02 Tinta guache 250 ml azul 7,54 

193 pote 02 Tinta guache 250 ml verde 7,54 

194 pote 02 Tinta guache 250 ml vermelha 7,54 

195 pote 02 Tinta guache 250 ml amarela 7,54 

196 pote 02 Tinta guache 250 ml branca 7,54 

197 pote 02 Tinta guache 250 ml preta 7,54 

198 un 50 Pasta de arquivo ( alfabeto) 1,75 

199 un 05 Massa de modelar 12un 5,47 

200 cx 06 Giz de cera 12 cores 5,47 

201 cx 12 Lenço descartável  3,50 

202 un 04 Cesta plástica pequena para farmácia  6,95 

203 un 20 Jogos diversos/psicologia  18,50 

204 un 50 Pasta sanfona A4 12 divisórias 38,56 

205 un 50 Pasta A4 com divisórias plásticas 35,84 

206 un 10 Calculadora de mesa 7,10 

207 rl 02 Papel contac transparente 90,56 

208 un 05 Escaninho/caixa de correspondência  76,21 

209 un 01 Maquina perfuradora para encadernação 20 folhas 664,30 

210 u 05 Tinta para carimbo preta 7,16 

211 un 06 Almofada para carimbo 9,61 

212 un 01 lupa 16,50 

213 un 03 Estilete grande, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento 
antiferrugem e trava de segurança, alta qualidade, cores diversas, 
caixa com 10 unidades. 

39,02 

214 un 20 Caixa arquivo morto em papelão, tamanho para armazenar folha 
ofício A4, grande 

7,90 

215 un 02 Carimbo datador Serviço ICMS 86,33 

216 un 06 Pincel marcador de CD escrita grossa preto 4,78 

217 un 04 Cartucho para impressora jato tinta HP 662 preto 78,66 

218 un 04 Cartucho para impressora jato tinta HP 662 color 87,43 

219 un 01  Not book completo  

220 un 10 Cartucho para Hp deskjet 2050 preto 122 86,05 

221 un 10 Cartucho para Hp deskjet 2050 color 122 95,18 
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ANEXO III – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 
 
Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2018, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 
 
Subitem 5.1 do Edital: 
 
Razão social completa da empresa: 
Endereço atualizado: 
CNPJ: 
Telefone/fax/e-mail (se houver): 
nome da pessoa indicada para contatos; 
Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de indicação deste prazo 
será considerado como prazo de validade 60 dias. 
 
Subitem 5.2 do Edital: 

 
Do preço: ________________ 
 
OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas 
as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 
 

Local e data 
Assinatura 
Nome 
 

 

Item Un Qtd Descrição Valor unitário 

1.  un 30 Agendas de escritório contendo datas e horas do ano de 2018 com 
marcador, tamanho médio, com aspiral, na cor preto 

 

2.  un 01 Apagador para quadro branco  

3.  un 10 Apagador para quadro branco com local de armazenamento dos 
marcadores. 

 

4.  cx 12 Apontador de ferro para lápis, lâmina de aço temperado, caixa com 
50 unidades. 

 

5.  cx 30 Apontador de plástico para lápis, lâmina de aço temperado, formato 
retangular, cores variadas com deposito coletor, caixa com 10 
unidades 

 

6.  pct 36 Atilho super amarelo, contendo 50g, (borrachinha de dinheiro).  

7.  cx 30 Bisnaga de cola tudo, contendo 35mg, caixas com 10 unidades  

8.  pct 50 Bloco de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas cada 
pacote, medidas mínimas 76x102mm, contendo 01 bloco. 

 

9.  pct 150 Blocos de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100 folhas 
cada pacote, medidas mínimas 38x50mm, contendo 04 blocos, 
coloridos. 
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10.  un 10 Blocos para rascunho, com para 50 folhas  

11.  cx 01 Bobina de papel, 01 via comprimento de 30m, com largura 57mm, 
para calculadora eletrônica, caixas com 10 unidades. 

 

12.  rol 06 Bobina, com papel pardo com folhas enceradas de 1m, com 
aproximadamente 35 Kg 

 

13.  cx 15 Borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis grafite, medindo 
aproximadamente 42 x 21 x 11mm, macia, caixa com 20 unidades. 

 

14.  cx 10 Borracha para apagar lápis grafite, medindo aproximadamente 42 x 
21 x 11mm, macia branca, caixa com 20 unidades. 

 

15.  un 30 Cadernetas com espiral 1/8, no tamanho 100x140mm, de 96 folhas  

16.  pct 23 Caderno em espiral grande, capa dura, contendo 100 folhas, pacotes 
com 10 unidades. 

 

17.  pct 02 Caderno grande, tipo universitário, capa dura, com 100 folhas, 
pacotes com 10 unidades.   

 

18.  pct 02 Caderno tipo brochura, pequeno,, capa dura, com 100 folhas, 
pacotes com 10 unidades. 

 

19.  pct 02 Caderno, grande, aspiral, capa dura, com 96 folhas, pacotes com 10 
unidades. 

 

20.  un 30 Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de 
picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e 
fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem 
borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm, 
transparente. 

 

21.  un 550 Caixa arquivo morto em papelão, tamanho para armazenar folha 
ofício A4, pequena 

 

22.  un 20 Caixa arquivo morto, plástico polionda, tamanho ofício 
(250x130x350mm) 

 

23.  cx 20 Caixa contendo alfinetes com cabeça, coloridos  

24.  cx 10 Caixa de grafite, contendo grafites  nº 0,5mm  

25.  cx 10 Caixa de grafite, contendo grafites nº 0,7mm  

26.  un 02 Caixas de som multimídia para computador, potência mínima 200W 
PMPO. Entrada (?PS2, USB, Serial?) 

 

27.  un 03 Calculadora eletrônica, com visor para 12 dígitos, 4 operações 
básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversos de sinais, seletor 
decimal e de arredondamento, com bateria. 

 

28.  cx 10 Caneta ponta média, com tinta permanente para escrita em Cd e 
EVA na cor preta, cor azul, cor verde e cor vermelha, caixa com 
10 unidades. 

 

29.  cx 27 Caneta corretiva, a base de solvente, com 8ml, corpo flexível, caixa 
com 10 unidades. 

 

30.  cx 10 Caneta esferográfica, alta qualidade, corpo único em acrílico 
transparente oitavado, escrita fina, na cor azul, vermelha, preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da 
tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades . 

 

31.  cx 53 Caneta esferográfica, alta qualidade,  corpo único em acrílico 
transparente oitavado, ponta grossa, na cor azul, vermelha e preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades. 
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32.  cx 03 Caneta esferográfica, alta qualidade, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor azul, vermelha e preta, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe caixa com 50 
unidades. 

 

33.  cx 80 Caneta marca texto,alta qualidade, para grifar e marcar, ponta 
facetada, na cor amarela, verde, rosa, azul fluorescente caixa com 
12 unidades. 

 

34.  cx 05 Canetão, tipo pincel atômico, ponta média redonda, de cor azul, 
preta, verde e vermelha, caixa com 10 unidades 

 

35.  estj 40 Canetinhas hidrocor, de alta qualidade, grande durabilidade, com 
tinta lavável, atóxica, estojos com 12 unidades (diversas cores),  

 

36.  estj 20 Canetões, hidrocor, de alta qualidade, grande durabilidade, com 
tinta lavável, atóxica,  estojos com 12 unidades (diversas cores) 

 

37.  un 100 Capas de encadernação, plástica, na cor preta   

38.  un 100 Capas de encadernação, plástica transparente   

39.  un 100 Cartolina escolar 50x66 cm, 150 gr na cor branca  

40.  un 150 Cartolina escolar 50x66 cm, 150 gr, em diversas cores (verde, 
amarela, azul, rosa, e outras) 

 

41.  un 05 Cartucho Original, HP CC636 WB 60b – cor preto  

42.  un 05 Cartucho Original HP CC643WB 60 - colorido  

43.  cx 40 Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, 
tratamento antiferrugem, n.º 6 caixa com 50 unidades. 

 

44.  cx 77 Cola bastão para papel, alta qualidade, 20g, macia, para utilização 
em: papel, papelão, tecido, feltro, fotos, cortiça, vidro, madeira, 
metal, plástico, espuma e borracha EVA., caixas com 10 unidades.  

 

45.  cx 20 Cola gliter com 35g, alta qualidade caixa com 6 cores diferentes.  

46.  cx 44 Cola colorida, atóxica, alta qualidade, lavável, estojos com 6 cores.  

47.  cx 30 Cola escolar, branca, alta qualidade, lavável, atóxica, base d’água, 
35g, caixa com 12 unidades 

 

48.  pct 10 Copos para água, descartáveis, de 200ml, embalagens com 100 
unidades. 

 

49.  un 10 Estojo escolar, tamanho médio, com zíper, material resistente, cores 
variadas, formato 205X70mm, com certificação do INMETRO, 
material nylon . 

 

50.  pct 10 Copos para água, descartáveis, de 50ml, embalagens com 100 
unidades. 

 

51.  un 600 Envelope branco, tamanho folha A4  

52.  un 600 Envelope pardo, tamanho folha ofício  

53.  pct 01 Etiqueta branca para impressora e copiadora em folhas formato A4, 
retangulares dimensão 38,1mm X 99,0mm, pacotes com 14 
etiquetas por folha, 35 folhas. 

 

54.  cx 03 Estilete pequeno, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento 
antiferrugem e trava de segurança, alta qualidade, cores diversas, 
caixas com 10 unidades. 

 

55.  pct 02 Fita (durex) fina, transparente, tamanho grande, largura 1,2cm., 
pacotes com 10 unidades. 

 

56.  pct 02 Fita (durex) fina, transparente, tamanho pequeno, largura 1,2cm, 
pacotes com 10 unidades 

 

57.  pct 82 Fita auto adesiva larga, transparente, alta qualidade e aderência,  
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48mmx45m, pacotes com 10 unidades 

58.  pct 01 Fita auto adesiva, alta qualidade, crepe, larga medindo 5 cm x 50 m, 
composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado, pacotes com 10 
unidades 

 

59.  cx 200 Folha de ofício tamanho A4, com 10 pacotes, contendo 500 folhas 
cada pacote, na cor branca 

 

60.  cx 05 Folha de ofício tamanho A4, com 10 pacotes, contendo 500 folhas 
cada pacote, na cor azul, amarelo, verde e rosa. 

 

61.  pct 05 Folhas coloridas creative, pacotes com 50 unidades  

62.  pct 05 Folhas coloridas lumi, pacotes com 50 unidades  

63.  pct 05 Folhas de papel Color Set na cor amarela, azul, branca, rosa, 
laranja, marrom, preta, vermelha e verde  pacotes com 10 
unidades 

 

64.  pct 06 Folha A3, na cor branca, pacotes com 500 folhas.  

65.  pct 20 Folhas de  EVA na cor amarela, azul bebe, branca, rosa bebe, 
laranja, marrom, preta, vermelha, verde, bege pacotes com 10 
unidades 

 

66.  und 03 Garrafa térmica, com capacidade de 1,8 litros.  

67.  cx 20 Giz de cera grosso, curto, colorido, caixa com 15 unidades coloridas  

68.  cx 35 Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito 
de grampo em inox. 

 

69.  cx 50 Grampos para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa 
com 5.000 unidades, em metal niquelado prateado, com proteção 
antiferrugem. 

 

70.  cx 06 Grampos para grampeador, modelo 9/10, em metal niquelado 
prateado, com proteção antiferrugem cx com 5000 un. 

 

71.  cx 02 Grampos para grampeador, modelo 9/12, em metal niquelado 
prateado, com proteção antiferrugem, com 5.000 unidades cada 
caixa.  

 

72.  cx 02 Grampos para grampeador, modelo 9/14, em metal niquelado 
prateado, galvanizado, proteção antiferrugem cx com 5000 
unidades. 

 

73.  un 01 Índice telefônico, comercial, em aspiral tamanho médio, capa dura.  

74.  pct 05 Invólucro plástico, para pasta seletiva, com espessura de 0,018, 
tamanho ofício, alta transparência, com quatro furos, pacotes com 
50 unidades. 

 

75.  cx 08 Lápis preto de grafite, HB nº 02, escrita macia, com envoltório do 
grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo 
cilíndrico, sextavado em madeira, caixa com 72 unidades. 

 

76.  cx 26 Lápis de cor com envoltório inteiriço, sem emendas, marca do 
fabricante impressa, macio, sem emendas, corpo cilíndrico, 
sextavado, em madeira, caixa com 12 cores.   

 

77.  cx 05 Lapiseira, de grafite nº 0,5mm, ponta em inox, caixa com 10 unidades  

78.  cx 05 Lapiseira, de grafite nº 0,7 mm, ponta em inox, caixa com 10 
unidades 

 

79.  un 10 Livro Ata grande, capa dura com 100 folhas  

80.  un 05 Livro índice A a Z formato 15x32cm , 50 folhas  

81.  un 05 Livro ponto capa dura, com 100 folhas, com turnos: manhã, tarde e 
noite na mesma página.(livro professor) 

 

82.  cx 20 Marcador para quadro branco, ponta média, redonda, cor preta,  
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azul, verde e vermelha,  caixa com 12 unidades 

83.  un 06 Mouse, óptico,com scroll, conexão (PS2, USB, Serial)  

84.  pct 122 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 38mm X 51mm, colorida. 

 

85.  pct 122 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 76mm X 102mm, colorida; 

 

86.  pct 72 Papel Auto-Adesivo Para Recado, removíveis, contem 04 unidades 
Tipo Post It, Medindo 38mm X 51mm, colorida; 

 

87.  pct 05 Papel cartão 120g, diversas cores (azul, branca, verde, laranja, 
marrom, bege, preta, rosa, vermelha, amarela, lilás ) 

 

88.  pct 05 Papel de casca de ovo, folha A4, branco, pacotes com 50 folhas  

89.  pct 05 Papel linho com textura, cor creme, tamanho A4, pacotes com 50 
folhas 

 

90.  pct 05 Papel linho com textura, cor cristal, tamanho A4, pacotes com 50 
folhas 

 

91.  pct 05 Papel linho, cor azul, tamanho A4, pacotes com 50 folhas  

92.  pct 05 Papel linho, cor branco, tamanho A4, pacotes com 50 folhas  

93.  pct 05 Papel linho, cor salmon, tamanho A4pacotes com 50 folhas  

94.  pct 05 Papel linho, folha A4, cor verde clara, pacotes com 50 folhas  

95.  pct 05 Papel verge folha A4, cor branco, com 50 folhas  

96.  pct 05 Papel verge folha A4, cor bege, com 50 folhas  

97.  pct 05 Papel camurça nas cores: vermelha, verde, azul, rosa, amarela, 
bege, laranja e marrom, pacotes com 10 unidades de cada cor 

 

98.  pct 05 Papel dobradura  nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, 
laranja, preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

 

99.  pct 05 Papel durex nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, laranja, 
preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

 

100.  pct 05 Papel celofane nas cores: verde, vermelha, amarela, azul, rosa, 
laranja, preto e marrom, embalagens com 10 unidades de cada cor 

 

101.  pct 05 Papel laminado nas cores: prateado, dourado, verde, vermelha, 
amarela, azul, rosa, laranja, preto e marrom, embalagens com 10 
unidades de cada cor 

 

102.  pct 110 Pasta plástica em “L” transparente, pacotes com 10 unidades   

103.  un 20 Pasta AZ papelão prensado, lombo estreito de 50mm, cor preta, 
medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as 
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; 
Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou 
metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na 
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e 
diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. 

 

104.  un 20 Pasta AZ em papelão prensado, lombo largo de 80 mm, cor preta, 
medindo 280x350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as 
ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o 
fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; 
Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou 
metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na 
parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 
3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e 
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diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. 

105.  un 40 Pasta de cor preta seletiva, tamanho mínimo ofício, com presilhas 
para fixar os envoltórios plásticos, que deverão vir junto, totalizando 
50 plásticos, com espessura de 0,18 mm, alta transparência. 

 

106.  un 110 Pasta estreita transparente com abas e elástico, tamanho ofício.  

107.  un 50 Pasta para projetos, na cor fumê.  

108.  un 210 Pasta plástica, com abas e elástico, tamanho mínimo ofício, altura 
3,5 cm, transparente 

 

109.   370 Pasta suspensa para arquivo de aço, com visor transparente, 
etiqueta, grampo e trilho de plástico, em diversas cores, . 

 

110.  un 10 Perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na 
cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos, (tipo 
central), com capacidade para perfurar 20 folhas de papéis de uma 
só vez. 

 

111.  un 05 Pasta plástica tamanho A4, sanfonada com 12 divisórias internas, 
material translúcido, transparente e na cor fumê 

 

112.  un 10 Pen drive, interface USB 2.0, na capacidade de armazenamento 
mínima de 16 GB 

 

113.  un 03 Pen drive, interface USB 2.0, na capacidade de armazenamento 
mínima de 32 GB 

 

114.  pct 260 Pilhas Alcalinas AA, tamanho pequeno, embalagem com 4 unidades  

115.  pct 04 Pilhas Alcalinas AA, tamanho médio, embalagem com 2 unidades  

116.  pct 05 Pilhas Alcalinas AA tamanho grande, embalagem com 2 unidades  

117.  pct 09 Pilhas Alcalinas  AA tamanho palitos,   

118.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº08  

119.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº10  

120.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº12  

121.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº14  

122.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº16  

123.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº18  

124.  un 05 Pincel escolar, ponta chata, cerdas macias, tamanho nº20  

125.  un 10 Pistola de cola quente, alta qualidade, 220 Wts, tamanho grande  

126.  un 60 Prancheta para anotações, em acrílico, tamanho mínimo ofício, com 
pegador de papéis em aço inoxidável . 

 

127.  pct 64 Régua de 30cm, em acrílico cristal, transparente, não flexível, com 
graduação precisa, pacotes com 10 unidades 

 

128.  pct 35 Refil de cola quente, flexível, alta qualidade, transparente, para 
pistola de tamanho grande, pacotes com 50 unidades. 

 

129.  und 04 Refil para tanque de tinta de impressora EPSON L355 70 ml, ref. 
T6641 (preto), T6642(azul), T6643(vermelho), T6644(amarelo) 

 

130.  rol 05 Rolo papel Pardo 60 CM  

131.  pct 01 Sacola plástica, alta qualidade, tamanho grande 50x60, branca   

132.  un 02 Suporte para copos descartáveis, tamanho 200ml, com fixação na 
parede, com dispenser automático  para liberação de cada copo 
individualmente, em material resistente e lavável. 

 

133.  un 01 Suporte para fita durex, de plástico resistente, que comporte fita 
durex tamanho grande, na cor preta. 

 

134.  un 01 Telefone sem fio, incluindo funções flash, redial, especificações 
mínimas 900 MHZ, 40 Canais, 8 Tipos de campainha e opção de 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

31  

 

campainha desligada, Antena interna, 10 Memórias de discagem, 
220wats 

135.  un 21 Tesoura grande de escritório, 20cm de comprimento (8”), para uso 
geral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina em aço 
inoxidável, alta qualidade. 

 

136.  un 30 Tesoura média de escritório, para uso geral, com cabo de 
polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável, alta qualidade 

 

137.  un 30 Tesoura de uso profissional/doméstico/escolar, lâmina Inox tratável 
e anti ferrugem,cabo em resina termoplástica, nas cores rosa, azul e 
amarela, tamanho 10,5cm. 

 

138.  un 20 Tesoura de uso profissional/doméstico/escolar, lâmina Inox tratável 
e anti ferrugem, cabo em resina termoplástica, nas cores rosa, azul 
e amarela, tamanho 10,5cm, para canhoto. 

 

139.  tb 11 Tecido “TNT”, 100% polipropileno de 40g/m², gramatura: 40 a 45 
g/m², largura: 1,40m=140cm=1400mm, tubos com as seguintes 
cores: preto, branco, bege, cinza claro, cinza escuro, azul marinho, 
azul royal, azul bebê, verde bandeira, verde limão, verde musgo, 
Pink, rosa bebê, lilás, vermelho, laranja, amarelo, roxo e marrom. 

 

140.  cx 20 Tinta guache, 12 cores, tubos de 15 ml, lavável, atóxica, caixas com 
12 cores. 

 

141.  un 05 Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha, em 
embalagem de aproximadamente 42 ml. 

 

146 Pct 15 Capa de encadernação preta pct com 50  

147 Pct 15 Capa de encadernação transparente pct com 50  

148 pct 15 Mola de encadernação 1 cm pct com 50  

149 pct 10 Mola de encadernação 1,5 cm pct com 50  

150 Un 35 Toner hp laserjet p2035  

151 un 30 Toner hp laserjet p2015  

152 un 02 Grampeador p/ 100  fls – grampo 23/8  

153 cx 05 Grampo 23/8  

154 un 05 Perfurador de papel p/ 25 fls  

155 cx 03 Pasta suspensa APPS (papelão grosso) colorida plastificadas cx 
/100 un 

 

156 cx 400 Saco plástico PE oficio 4 furos 0,15mm DAC CX 400 UN 
 

 

157 un 20 Caixa organizadora em polipropileno c/ tampa em diversas cores, 
transparente, resistente, lavável , nos tamanhos 13,5 litros, 20 litro, 
30 litros e 50 litros. ( 05 de cada) 

 

158 un 02 Toner impressora DCP- 1617  

159 un 100 Caixa arquivo morto em plástico tamanho oficio, com 3 áreas em 
diferentes posições de identificação, dimensões 360 x 130x 240mm, 
nas cores, amarelo, azul, verde, vermelho, cinza, preto, branco.  

 

160 un 45 Caixa organizadora tamanhos: pequena 15 litros, media 20 litros, 
grande 30 litros em polipropileno, com tampa acompanha 02 
pregadores o/ mãos e 2 canaletas.( 15 em cada tamanho) 

 

161 un 50 Caixa arquivo em plástico transparente com tampa medidas 30,5 x 
42,5 x 32,2cm. 

 

162 un 01 Tinta original p/ impressora Epson L220, nas cores preto, amarelo, 
rosa ,azul 

 

163 cx 30 Grampo clips colorido nos tamanhos: pequeno, médio e grande em  
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aço, caixa c/no mínimo 10 unidades 

164 pct 100 Papel cartona folha grossa c/ uma face colorida nas cores: laranja, 
verde, vermelho, azul claro, azul forte, verde claro , azul forte, verde 
claro e escuro, preto, marrom, rosa. 

 

165 rl 40 Rolo papel contac alto padrão , transparente, decorado, estampado 
e coloridos 

 

166 un 50 Pasta AZ em cartão maciço de alta qualidade com 2,4 mm de 
espessura , com forração interna e externa de pvc- tamanho oficio 
com mecanismo pratico e moderno de alta qualidade , cantoneira de 
proteção na parte interior da pasta , com etiquetas de identificação 

 

167 un 240 Pasta L em plástico na cor fumê e transparente, tamanho A/4 ( 25 
de cada) 

 

168 un 30 Porta caneta c/3 repartições em acrílico, transparente, preto e 
fumê(10 de cada)  

 

169 un 20 Pistola p/cola quente de tamanho pequeno  

170 Un  100 Caderno pequeno sem mola  

171 cx 55 Clips médio 4/0  

172 un 100 Pasta ABA 1 CM  

173 un 20 Caneta quadro branco  

174 un 03 Pistola de cola quente, alta qualidade, 220 Wts, tamanho médio   

175 un 100 Bastão de cola silicone tamanho pequeno  

176 un 100 Bastão de cola silicone tamanho médio  

177 un 20  Livro Ata Grande  

178 un 2000 Envelope 24 x 34  

179 un 2000 Envelope 176 x 50  

180 un 10 Toner HP 125 A  

181 un 03 Toner sangung M2070  

182 un 02 Quadro branco magnético   

183 un 100 Bateria para balança CR2032  

184 un 100 Imã de quadro   

185 un 50 Fita Errorex  

186 Un 30 Bateria 9w   

187 un 80 Fita Durex 18 x 50  

188 un 50 Mouse   

189 un 50 Teclado  

190 un 22 Caderno Protocolo pequeno  

191 un 10 Porta lápis  

192 pote 02 Tinta guache 250 ml azul  

193 pote 02 Tinta guache 250 ml verde  

194 pote 02 Tinta guache 250 ml vermelha  

195 pote 02 Tinta guache 250 ml amarela  

196 pote 02 Tinta guache 250 ml branca  

197 pote 02 Tinta guache 250 ml preta  

198 un 50 Pasta de arquivo ( alfabeto)  

199 un 05 Massa de modelar 12un  

200 cx 06 Giz de cera 12 cores  

201 cx 12 Lenço descartável   

202 un 04 Cesta plástica pequena para farmácia   

203 un 20 Jogos diversos/psicologia   
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204 un 50 Pasta sanfona A4 12 divisórias  

205 un 50 Pasta A4 com divisórias plásticas  

206 un 10 Calculadora de mesa  

207 rl 02 Papel contac transparente  

208 un 05 Escaninho/caixa de correspondência   

209 un 01 Maquina perfuradora para encadernação 20 folhas  

210 u 05 Tinta para carimbo preta  

211 un 06 Almofada para carimbo  

212 un 01 lupa  

213 un 03 Estilete grande, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento 
antiferrugem e trava de segurança, alta qualidade, cores diversas, 
caixa com 10 unidades. 

 

214 un 20 Caixa arquivo morto em papelão, tamanho para armazenar folha 
ofício A4, grande 

 

215 un 02 Carimbo datador Serviço ICMS  

216 un 06 Pincel marcador de CD escrita grossa preto  

217 un 04 Cartucho para impressora jato tinta HP 662 preto  

218 un 04 Cartucho para impressora jato tinta HP 662 color  

219 un 01  Not book completo  

220 un 10 Cartucho para Hp deskjet 2050 preto 122  

221 un 10 Cartucho para Hp deskjet 2050 color 122  
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ANEXO IV – (MODELO DE) CREDENCIAMENTO 

 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, portador(a) da cédula de 
identidade nº.____________ e do CPF nº. _____________, a participar da licitação instaurada pelo 
Município de São Martinho da Serra, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2018, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa _________________________, CNPJ nº. _________________, concordando plenamente com 
os requisitos deste certame. 

 
 
 
 
Local e Data. 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
(firma reconhecida) 

 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 
 
 
Ao 
Município de São Martinho da Serra 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 
________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(data) 

 
 
 

_________________________________________ 
(representante legal) 

 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
 

Aquisição de Material de Expediente para a Prefeitura 
Municipal de São Martinho da Serra. 

 
 

CONTRATO que celebram entre si a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CNPJ 

n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, nesta cidade, representado neste ato 

pelo Prefeito Municipal Sr. Gilson de Almeida, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _________________________________, com 

sede em _____________________ na Rua __________________ N°_____ CEP___________, CNPJ Nº 

____________________, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG 

nº________________e do CPF nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por 

CONTRATADA, mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Aquisição de Material de Expediente para a Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA  

As entregas deverão ser feitas em até 05 dias após a solicitação das Secretarias.  
 

O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a aplicação das 
penalidades legais ao licitante vencedor. 
 
Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover as correções 
necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se as penalidades previstas nesse edital. 
 
A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor total do presente contrato é de R$ _______________ (______________), conforme o ANEXO III – 

(modelo de) proposta de preço. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, correrão a conta do 
Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas orçamentárias: 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  
 
Até o dia 10 do mês subsequente ao da entrega das mercadorias. 
 
Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar ao Presidente da 
Comissão de Licitações, bem como ao Setor Financeiro da Secretaria requisitante o banco, nº da agência 
e o nº da conta bancária na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar 
em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 013/2018 e seus anexos, obedecendo ao objeto e as 

disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e 

regularidade; 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 

013/2018 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações necessárias ao 

fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução da entrega do 

objeto; 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES   

A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da proposta vencedora. 
O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que foi 
adjudicado. 
O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento), sobre o 
valor total da obrigação. 
Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do cadastro do 
Município, nos casos de: 
a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

38  

 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 
c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) Comportamento inidôneo; 
f) Comprometimento de fraude fiscal; 
g) Fraudar a execução do contrato; 
h) Falhar na execução do contrato; 
 
Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for 
imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do 

presente contrato. 

9.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.  

    

São Martinho da Serra, _____ de _________ de 2018. 

 

 

_____________________________________ ______________________________________ 

Gilson de Almeida Nome Empresa 
Prefeito Municipal Representante Legal 
CONTRATANTE CONTRATADA 

 


