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Estrada São Francisco. 201 3 Jd. Wanda - CEP 06763-00 I Taboão da Sena SP - Fone/Fax:

PREGÃO PRESENCIAT

N'04/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

PROCEDIMENTO: REGISTRO PREçO

OBJEIO: "AQUISIçÃO PARCETADA E ESIIíIâADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA
MUNICIPAT DE IABOÃO DA SERRA".

PROCESSO ADMINtSTRATIV O N'. 27 / 2022

REUNTÃO DE ABERTURA: 11/O8l 2022 às 09h: 30 min
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pRocEsso LrcrrAtóruo: pRrcÃo lt ao4/zozz
Processo Administrutivo oe27 /2022

Tipo: MENOR PR"EçO POR LOTE
Procedimento: MENOR PREÇO pOR LOTE

OB'ETO:..: "AQUISIçÃO PARCETADA E ESIIMADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO
DA CÂMARA MUNICIPAT DE ÍABOÃO DA SERRA".

a CÂuenn MUNICIPAL DE TABOÃo DA SERRA tornã público para conhecimento de quantos possam se
interessar, que fará realizar licitação na modalidade pnscÂO pREsnNCtAL, a qual será processada e plgada em
conformidade com a Lei Federal ns 70.520/02, Lei Federal ne 8.666/93, Lei Complementar 723/O6,-DeÜeto
Municipal ne 025/06, Lei na 8.078/90 € demais normas complementares e disposiçàes deste instrumento, cuio
objeto está descrito no item t deste Edital e em seus Anexos.

A abertura da sessâo pública e a entrega dos documentos referentes ao Credenciamento, os envelopes contendo a
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das empresas interessadas, se dará na Sala de reuniôes,
localizado na Estrada são Francisco, z0l3 - cEp: 06763-001- )à. wanda, Taboão da serra, no dia lt/oa/ zozz ás
09h :30 min.

Saliente-se a todos os interessados neste Pregão que, parâ garantir os princÍpios da eficiência, publicidade e
transparência, informamos que todos os atos oficiais, informações e resultados-que decorrerão dáste processo
licitatório, serão centralizados e deüdamente publicados no D0E-SP, que podeiá ser consultado a qualquer
momento atrâvés do site: http://www.imesp.com.br.

1.1 - A presente licitação üsa à escolha da[s) melhor[es) PROPOSTA(S] COMERCIALIiS) para a Contratação de
EMPTESâ ESPECiAIizAda em ..TORNECIMENTO 

PARCETADO E ESTIÂAAOO DE MATEiIAIS DE EXPEDTENIE
PARA USO DA CÂMARA íIAUNICIPAI. DE TABOÃO DA SERRA'" CONfOTMC dCSCritiVO NO ANEXOS I E VII.

1.2 - Todos os itens do objeto deverão atender a legislação vigente.

)
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2.1 - Somente poderão participar do presente certame as empresâs que:
2.1.1 - Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste

instrumento e seus Anexos.
2.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitâdo.

2.2 - Será vedada a participação de empresas quando:
2.2.1 - Declaradas inidôneas por ato do Poder público e não reabilitadas;
2.2.2 - Em lrocesso de recuperação judicial, não homologados em juízo, que não atendam nâ integra o disposto

na Sumula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São paulo;
2.2.3 - Suspensas e,/ou impedidas de participar de IicitaÉo e/ou de contratar;
2.2.4 - Reunidas em consórcio, controladas, coligadas ou subsidiárias enhe si.

2,3 - DAS AMOSTRAS

2.3.1 - A empresa sagrada (s) vencedora [s) proüsoriamente deverá (âo) apresentar amostra de cada um dos
produtos que compõe o lote, obieto do pregão, em suas embalagens ori$nàis primárias em até 48hrs após a sessão
de Iances;

2.3.2 - As amostras deverão estar deüdamente identificadas com o número do item, o nome da Licitânte e o
número desse processo licitatório.

2.3.3 - 0 locâl da apresentação das amostras deverá estâr localizado no Departamento de licitaçâo da Câmara
Municipal de Taboão da Serra;

2.3.4 - As amostras serão devolvidas aos licitantes após a análise dos produtos, exceto aquelas que forem
consumidas ou se deteriorarem nos testes de utilização dos produtos.

2.3.5 - Caso não haia tempo hábil para o pregoeiro e sua equipe de apoio, analiser e emitir laudo, a sessão será
suspensa e posteriormente será marcada nova data para continuidade do certâme em sessão pública ou üa DOE.

3.1 - o Caderno de Licitâção, composto de Edital e Anexos, poderá ser consultado no Departamento de Licitações da
Câmara Municipal de Taboão da Serra, sito Estradâ São Francisco,2013, tardim Wandr, Trboao da Serra - Sp, até o
último dia útil que anteceder a data designada para a abertura do certame e poderá ser adquirido gratuitamente no
site da Câmara Municipal de Tâboão da Serra, www.camarataboao.sp.gov.br.

4.1 - As informações administrativas relâtivas ao presente certame poderão ser obtidâs iunto ao Departamento de
Licitações, situado na Estrada Sâo Francisco, 2013, lardim Wanda, Taboão da Serra - Sp, das Ogh15 ás 12h00 e dâs
14h00 às 17h00, deüdamente protocolado, até o 3e (terceiro) dia útil anterior àquele marcado para a abertura
do certame.
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5.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta Licitação perante a Câmara Municipal de
Taboão da Serra o licitante que não o fizer até o 2e (segundo) dia úüI que anteceder a data da sessão
pública para abertura dos envelopes de habilitação conforme fundamenta o Art.41, parágrafo 2s da Lei
Federal 8.666/93. As respostas aos esclarecimentos e eventuais impugnações referentes a presente
Licitação serão fornecidos pelo Departamento de Licitações, desde que devidamente protocolados em
original no mesmo setor, sito a Estrada são Francisco,2013, fardim wanda, Taboão da serra - sp até as
17h00min.

- 
5.1'1 - Caso isto não ocorrâ, pressupõe-se que os elementos fornecidos são su6cientemente claros e precisos, nào

cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no presente certame;
5.1.2 - caberá ao Pregoeiro decidir sobre a(sJ impugnação(õesJ antes da abertura do iertame;
5.1.3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das

propostas será designada nova datâ para a reâlizaÉo do certame;
5.1.4 - A impugnâção feita tempestivamente pelâ licitante não a impedirá de participar deste pregão.

+' i'i'à"-!i-i '

6.1 - os documentos relativos ao ffedenciamento, a proposta de preços e a documentação de habilitação serão
apresentados ao Pregoeiro no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, como segue:

6,1.1 - A comissão de Licitâção reserva-se o direito de consultâr os siteã www.tcesp.gov.br e
www,Dortaldatransparencia.gov-br. a Íim de comprov:rr de que os participantes não estão inseridos na
relação dos apenados.

6.2 - As licitantes deverão se apresentar perante o Pregoeiro no horário e local estábelecidos no preâmbulo deste
Edital, por meio de representánte que deverá estar portando os documentos na forma descrita no item 6.3, em
original ou cópia autenücada, que o credenciará pâra todos os âtos do certame e serão reüdos pelo pregoeiro para
oportuna juntada no processo administraüvo pertinente a presente licitação.

6.3 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
6.3.1 - instrumento público de procuração com poderes específicos para formular lances verbais, interpor e

desistir de recursos e praticar todos os demais âtos pertinentes ao certáme, em nome da empresa proponenter com
prazo de validade em vigor;

6.3.2 - instrumento particular de procuração com poderes especÍficos para formular lances verbais, interpor e
desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentei ao certame, em nome da empresa proponente,
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.3.3 - tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo
estatuto ou contrato social, no qual esteiam expressos seus poderes para exercer dirêitos e assumir obrigaçÕes
em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, deüdamente acompanhado de documentos de
eleição dos administradores.

6.4 - 0 Representante Legal ou o Procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que
contenha foto.

6.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente
certame, sob pena de exclusâo sumária das representadas.
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6'7 - Tratándo-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se submeter ao regime especial da Lei
Complementar 123/06, apresentãr, além dos demais documentos exigidos no item 6.3 e ÁNEiO tV deverá ocorrer
com a juntada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial.

6.7.1 - A falsidade das declarações prestadas, obietivando os beneficios da Lei Complementar L23/06, poderâ
caracterizar o crime de que trata o arigo 299 do Código Penal, sem prejuÍzo do enquadramento em outras figuras
penais e de sançôes administrativâs previstas na Iegislação pertinente, mediânte o deüdo processo legal, e implicará,
támbém, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

ff'r§i'}Iit*Êft+''
7.1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentâdos em invólucros separados, não
devassados, lacrados e rubricados no fecho e que deverâo conter os seguinies dizeres em sua face externa:

À cÂuane rrlurvlcrpAl DÉ TABoÂo DA sERRA
EDITAL DE PREGÃO N9 O+/2O22
R.AZAO SOCIAI DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREçO

À cÂMARA MUNICTpAL DE TABoÃo DA SERRÁ
EDITAL DE PREGÃO N9 O4/2O22
RAZÁO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNP'
ENVELOPE 2 . DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO

7.1.1 - Juntamente com os Envelopes 01 e 02, deverá ser entregue Declaração dando ci
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo ionstante do ÁNEXo ll.
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6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes deüdamente credenciados. A empresa
que tenha apresentado proposta e não esteia devidamente representâda, terá sua propostâ avaliada, porém não
poderá participar das rodadas de lances verbais.

6.6.1 - Ao iniciar o credenciâmento encerrâ-se a possibilidade de admissão de novos licitantes no certâme.

ência de que a licitante
Tal Declaracão deve.

ceftame.

5

7.2 - ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREçO
A Proposta de Preço deverá:

7.2.1 - seÍ apresentãda em 01[uma) via, conforme modelo do ÁNExo I, impressa em papel ümbrado da
Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, ruüriiada em todas as
folhas e assinâda por seu Representante Legal/procurador, devidamente identificado;

7.2.1.1 - A fim de facilitar os trabalhos da Comissâo de Licitaçôes, modalidade pregão, nomeada pelo Ato
da Mesa np 09/2021, bem como dos Licitantes, solicitamos-lhes que preencham o ANEXô l,ãevendo o mesmo ser
entregue impresso e assinado e, "Proposta ComerciâI,,, conforme ANEXO V deste EditâI.

7.2-Z - ir,dicar nome ou râzão social da proponente, inscrição no CNPI do Ministério da Fazenda, seu endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, número de RG e cargo de seu
Representante Legal/Procurador.

7.2.3 - ter rralidade não infêrior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura da sessão
pública do certame;

Estrada são Francisco, 201 3 - Jd. wanda - cEp 06763-001 - Taboão da Serra - Sp - Fone/Fax: 47gg-93
lry. .camarataboao.sD.gov.br
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7.2.4 - apresentzr cotação de preços contendo marca dos produtos, valor unitários e valor por lote, este
expresso em algarismos com duas casas decimais. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e
por extenso, prevalecerá o em extenso.

7.2.4.1 - O preço cotâdo deve ser compatível com aqueles praticados no mercado.
7.2.5 - Conter ofertá firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o

julgamento a ter mais de um resultado.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus Anexos,
bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.3.1 - o preSoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não seja(m) exigência(§ essencial(ais) da
mesmâ-

7.4 - Consideram-se exigências essenciâis àquelas que não possam ser atendidas no ato, por simples manifestação
de vontade do Representante e aquelas cuio atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos
princípios da licitação.

7.5 - Visita Técnica: A empresa proponeDte, por meio de funcionário autorizado fará obrigatoriamente uma üsitâ
técnica aos locais de entrega onde terá conhecimento de como deverá proceder no ato das e-ntregas bem como
avaliâr as condiçôes de recebimento, espaço fisico para descar.egamento dos produtos, podendo-assim calcular os
custos da logística e gârantindo um atendimento de qualidade.
A üsitâ técnica deverá ser agendada pelo departamento de compras no prazo de até 48 horas que antecede a data da
sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação, e poderá ser àgendada pelo telefone 11 47gg-9300

7.5'1 - Serão desclassificadas as propostas que não estiverem acompanhadas do Atestado de Vistoria Técnica.

7.5 - ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HÂBILITAÇÃO
Habilitâção lurÍdica. A documentâção a ser âpresentada para fins de HABILtTAçÂO deverá ser a seguinte:

7.5.1 - Habilitação furídica:
7.5.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa indiüdual;
7.5.1'2 - Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidâdo, deüdamente registrâdo, em se

tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por açôes, acompanhado de documentos de ãleição de seus
administradores;

7.5.1.3 - tnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades ciüs, acom panhado de prova da diretoria em
exercício;

7.5.1.4 - Decreto de autorizâção, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de regisro ou autorizâção para funcionamento expedido pelo órgão compãtente, quando a aüvidade
assim o exigir.

7.5.2 - Qualificação Econômico-Financeira
7.5.2'1 - Balânço Patrimonial e demonstrações conúbeis do último exercÍcio social juntamente com o termo

de abertura e encerramento, já exiSíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituiçâo por bâlancetes ou balanços provisórios, pàdendo ser atualizádos por índices
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da datâ de apresentâção dã proposta.

a) - Somente as empresas que ain.lê nâo completaram seu primeiro exeriÍcio fiscal, poderão comprovar sua
capacidade econômico-financeira através de balanço de abertura.
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7.5.2.2 - Apresentâr, também demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do balanço
apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados em
números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula com arredondâmento:

AC + RLP
ILG = -->a1.00

PC + ELP

ACllc= 
- 

> a1.00
PC

onde: ILC = indice de Liquidez Corrente
ILG = Índice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
ELP = Exigível a lrngo Prazo
PC = passivo Circulante
RLp = Realizável a Longo prazo

ILG = Índice de Liquidez Geral (tLG), maior ou igual a 1,00 (um),

Ativo Circulente + Ativo Realizável a Longo prazo
ILG=------------------ __________--à1,0O

Passivo Circutante + passivel Exigível a Longo prazo

índice de Solvência (lS), maior ou iguâl a 1,OO (um)

Ativo circulante + Ativo Realizável â Longo prazo + Ativo permanente
IS >1,00

Passivo Circulante + passível Exigível a Longo prazo

Índice de Endiüdamento (lE), inferior ou igual a O,S:

Passivo Circulante + passível Exigível a Longo prazo
lE=--------------

Âtivo Total
-------> 0,5

. 7.5.2.3 - Certidão negativa de pedido de recuperação iudicial ou falência, expedida pelo dis6ibuidor da sede
da pessoa jurídica, em data não superior a 30 (trintá) diâs da data da abertura ào .".a.", se outro prazo não
constar do documento ou deste Edital.

7.6 - Regulârida de Fiscal
7.6.1 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estaduale Municipal, como segue:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos â Tributos Federais e à DÍüda Ativa da União expedidâ pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
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b) Certidão Negativa de Débitos referente a Tributos Estâduais inscritos e não inscritos, nos termos dâ
resolução conluntã SF/PGE Nq 02 de 0910512073 ou expedida através da Unidade Administraüva da sedê da
Licitante;

c) Certidâo Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede da licitante;
d) Certificado de Regularidade de Situação pâra com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a.|ustiça do Trabalho, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT), nos termos do TÍtulo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho;

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas - CNPJ com apresentação do QSA.
C) Prova de InscriÉo do Cadastro de Contribuinte Estadual e MunicipâI.

7.6.2 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de
negativâs.

7.7 - Qualificação Técnica
7.7.1 - Atestâdo(s) comprobatório(s) de desempenho(s) anterior(es), de atividade condizente e compatível côm o

objeto da licitaçâo, em caraúerísticâs, prazos e quantidades mínimas de 50o/o (cinquenta por cento) do esümado
conUdo no ANEX0 II deste edital para os itens que concorrer, fornecido(os) por pessoa jurídica de diráito público ou
privado comprovado com cópias das Notâs Fiscais dos referidos fornecimentos.

a) O(s) atestado(s) deverá[ão) estâr em nome da empresa llcitânte,
b) O(s) atestado(sJ devená(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, em original ou cópia autenticada por

Cartório competente, assinado(s) por autoridade ou representânte de quem o(s) expediu.

7.8 - Outras declarações:
o) que apresentará a quâlquer tempo documentos necessários à instrução do processo licitátório, decorrente de

diligência que o Pregoeiro entender necessária (Anexo III);
b) que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 anos em qualquer

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatone) anos, conforme disposto no arL 7e, XXXIIi da
Constituição Federal (Anexo IIII;

c) que inexiste fato impeditivo à sua habilitãção (Anexo III);
d) que não está suspensa e/ou impedida de participar de licitâção e/ou de contratár (Anexo III);
e) para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o direito de

preferência e/ou beneficio da habilitaçâo com irregularidade fiscal: não possuir qualquer dos impedimentos
previstos no §§ 4e e seguintes todos do artigo 3q da Lei Complementar nq 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, cujo termos declara conhecer na íntegra (Anexo III e Anexo Iy);

Í) que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas feitas nos sites do Tribunal de
Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência (www.oortaldatransparencia.gov.btJ-
(Anexo III).

8.1 - 0s documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de
cópia autenticada ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo os documentos, preferenciâlmente, ser
relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.
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8.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em ügor. Se este prazo não constar do
próprio documento, lei específica ou deste editáI, será considerado o prazo de validade de 30 (trintal dias, a contar
de suâ expedição.

8.3 - Todos os documentos expedidos pelâ empresâ deverão estãr subscritos por seu Representante Legal ou
Procurador, com identificação clara do subscritor.

8.4 - A eceitação dos documentos obtidos üâ internet Rcará condicionado à conflrmação de sua validade, também
por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, designada pelo Ato da Mesa ne 09 /2021,.

8.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e preferencialmente com o número do
CNPJ e endereço respectivo;

8.5.1 - se â licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz (exceto no que diz
respeito a documento que abranger matriz e filial);

8.5,2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome dâ filial (exceto no que diz respeito a
documento que abranger matriz e filialJ;

8.5,3 - se a licitânte for a mâtriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da
matriz e da filial simultaneamente.
8.6 - Não serão aceitos documentos cuias datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não
possam ser entendidos.

8.7 - Na eventuâlidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, este deverá estar acompanhado
da respectiva tradução parâ o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

9.1 - O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e as que
seguem

9.2 - No dia, hora e local designados neste Edital, as proponentes deverâo comprovar ao pregoeiro a representação
para a práüca dos âtos do certame, nos termos dâ cláusula 6.2 deste Edital.

9.3 - Aberta à sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos representantes
das empresas interessadas, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as microempresas e empresas de
pequeno porte pârticipantes, e, que, em consequência, poderão se valer dos beneficios da Lei Complementar 123/06.
Após, serão_recebidos pelo Pregoeiro, os envelopes - PRoPosTA DE PREÇos, DocuMENTos DE HABILITAÇÃCi e a
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÔES DE HABÍLITAÇÃ0.

9'3.1 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência de propostâ, salvo motivo justo, decorrente de fato
superveniente aceito pelo Pregoeiro.

9.4 - Verificada a regulâridade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços, que serão rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de Apoio ao piegoeiro, no que
tange à sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

9.4.1 - Não câberá desistência de Propostâ em hipótese âlguma, depois de aberto o respectivo envelope.
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste Edital e seus

Anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própriâ sessão pela proponente, por simples
manifestação de vontade de seu representânte.
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9.4.3 - As demais propostas serão classificadas proüsoriamente de acordo com cada item, em ordem crescente
de preços.

9,4.3,1- Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritâs, serão convocados para disputa verbal
de lances todos os proponentes até que se obtenham 03 (três) ofertas de valores disüntos. Persisündo o empate, o
licitante vencedor será escolhido mediânte sorteio, conforme determinação do art. 45, § 2q da mesma Lei nq
8.666/93.

9.4.4 - Definida a classificâção proüsória, será registrada na ata da sessão pública, o resumo das ocorrências até
então havidas, consignando-se o rol de empresas participântes, preços ofertados, propostas eventualmente
desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificaçâo e a ordem de classificação proüsória.

9.4'5 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes das
licitantes cujas propostas estejâm classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior
àquele em até 100/o (dez por cento).

9.4'5.1 - Quando não forem verificados no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, serão chamados a dar lances verbais e sucessivos, os representantes das empresas que
apresentâram as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços
propostos.

9.4.5.2 - A redução mínima entre os lances deverá ser de R$20,00 (vinte) reais de proposta de menor
valor por lote.

9,4'6 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos iá
existentes.

9.4.6.1 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores que o úlümo lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como 02 fdois) Iances do mesmo yalor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi
ofertado primeiro.

9.4.6.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, permanecendo, para efeito de classificação, a
última ofertâ do licitante.

9.4.6.3 - O licitante que, convocado pelo Pregoeiro, desistir ou declinar da apresentação de lance verbal,
estará excluído da etapa de lances, não podendo oferecer lances na rodada seguinte.

9.5 - Declarada encerrada a etapa compeütiva, antes da classificação definiüva de preços, o Pregoeiro deverá:
I - Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte, âssim

qualificada, dando continuidade ao procedimento, em caso positivo, sem aplicação do disposto no artigo 45 dâ Lei
Complementár 123l06j

ll - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, se há preços
ofertados por licitantes assim quâlificadas até 5olo (cinco por cento) superiores ao menor preço alcançado,
caracterizando o empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/06;

III - Conceder no caso de empate ficto, oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certâme,
nos termos do disposto no artigo 45, inciso I da Lei complementar 123/06, sob pena de preclusão.

9.5.1 - Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os requisitos para participar da fase
de [ances, não poderá invocar o beneficio do empate ficto.

9.5.2 - O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte e a
empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas existam preços ofertados por outras empresas.

9.5'3 - Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de pequeno porte e destas em
relação a propostâs de menor valor. na forma do artigo 44 da Lei Complementâr 123/06, ou seja, no intervâlo de até
5% (cinco por cento] superior, deve o Pregoeiro efetuar sorteio, não só para fins de classificação, mas também para
exercÍcio do beneficio do empate ficto.
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9.5.4 - No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada não exercer o beneffcio de ofertar preço inferior àquele considerado vencedor do certâme, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos prâzos inicial concedidos.

9.6 - Alcançâdo o preço final na nova propostâ apresentâda pela microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá o Pregoeiro prosseguir mediante análise de sua aceitabilidade, recusândo propostâ de preço excessivo ou
manifestamente inexequível, e promovendo a negociaçâo.

9.7 - O Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas pelo critério de menor preço por lote,
consignando-o em atã;

9.7.1 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado com os parâmetros de
preços definidos pela Administração e sua aceitabilidade;

9.7.2 - O PÍe9oeiÍo poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço para que seia obüdo
preço melhor.

9.8 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentâção para habilitâção da
empresa classificada em primeiro Iugar.

9'8.1 - Estando a documentação de hâbilitâção incompleta e/ou incorreta, e/ou contrariando qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada;

9.8'2 - Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
prosseguirá o Pregoeiro à abertura do envelope de documentos de habilitâção da proponente classificada em
segundo lugar, e assim sucessivâmente, se for o caso, âté a habilitaÉo de uma empresa classificad4 sem prejuízo de
novâ ânálise e negociação dos preços ofertados;

9'8.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, no que tange à regularidade Rscal, pode apresentâr
documentos que apresentem alguma restrição, sem que isso impeça a continuidade de sua participação na licitação;

9.8'4 - Havendo alguma restÍiçâo nâ comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de Z (doisl
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, parâ a regülârização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negatiyas ou positivas com efeito de
certidão negativa;

9.8.5 - Decairá do direito à contratâção a microempresâ ou empresa de pequeno porte que nâo promover a
regularização da documentâção fiscal no prazo estabelecido, o que ensejará a aplicação das sançôes cabÍveis e a
avaliação de prosseguimento do certame;

9.8.6 - Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, a autoridade
competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo prosseguimento da licitáção devendo ser observado o
seguinte:

9.8.6,1 - Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da licitação,
com o beneficio do empate ficto do parágrafo 2a do artigo da Lei Complementar L23/06, poderão ser convocados as
remanescentes que porventura se enquadrem na situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito, desconsiderando o preço ofertado no primeiro desempate, garantidos os mesmos prazos
inicialmente concedidos. Caso não haja o exercÍcio do benefÍcio do desempate por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado poderá ser adjudicâdo em favor da propostâ
originalmente vencedora do certáme, nos termos do disposto no parágrafo 1e do artigo 45 da Lei Compiementar
123/06;

9.8.6.2 - No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da licitação por
ter sido desde logo a mâis bem classificada, portanto sem o benefício do empate ficto parágrafo 2a do artigo 44 da Lei
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Complementar ].,23/06, poderáo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória para o
prosseguimento do certame ou da contratação, conforme caso, sem a aplicaçâo do beneficio do empate ficto.

9.9 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, a proponente classificada e habilitada será
declarada vencedora do certâme, abrindo-se, neste momento, a oportunidâde às licitantes para manifestação da
intenção de interpor recurso, nos termos da Cláusula X deste insFumento.

9.10 - Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, o Pregoeiro encaminhará o processo em seguida à
autoridade competente para homologação do procedimento â seu critério e adjudicação do objeto.

9.10.1 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, será adjudicado o
objeto da licitação à licitânte vencedora e homologado o certâme pela autoridade competente.

9.11 - Dâ sessão pútrlica deste Pregão lavrar-se-á atâ circunstanciada onde serão registrados todos os atos
praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de
Apoio e pelas licitantes presentes.

10.1 - Declarada(sJ a(s) vencedora(s), as proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo
para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da[s) recorrente(sJ, independentemente de qualquer
comunicado, sendo-lhes assegurada üsta dos autos.

10'1.1 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra no Departâmento de Licitâções e
contratos - "DELIco", das 8h:15 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00 , nos dias úteis, sob pena de configurar-se a
desistência da intenção de recorrer, manifestadâ na sessào pública.

10.2 - A interposição de recurso será recebido com efeito suspensivo.

10.3 - A falta de manifestação imediâta e motivada da licitante na sessão pública do pregão, de interpor recurso,
importará a sua preclusão.

10.4 - Interposto o recurso, caberá ao Pregoeiro recebê-lo, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente pâra decidir.

10'5 - 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.1 - O preço total que vigorará no ajuste será aquele ofertádo pelâ licitante vencedora do certâme.
11.1.1 - Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos sociais, trabalhistas e

fiscais que recaiâm sobre o objeto licitado,

11.2 - Os recursos necessários para fazer frente às despesas do obieto onerarão a(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçâmentaria.

3.3.90.30.16
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12.1 - A Ata de Registro de Preços t€rá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

13.1 - A adiudicatóriâ será convocada para, no prazo de 03(três) dias úteis contados da data da convocaçào
mediante prévia notificação via meio eletrônico e/ou publicação no DOE, para âssinar o Contrato, podendo esse
prazo ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e que
ocorra moüvo justificado e aceito pela Administração, sob pena de decair do direito ao registro de seu preço, sem
prejuízo das sanÇões descritas na Cláusula XVII deste edital.

13.2 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio da empresa ou procurador,
devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuraçâo e cédula de identidade.

13.3 - Se o licitante vencedor recursar-se a assinar o contrato, injustificadamente, os demais licitantes poderão ser
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições de suas respeclivas ofertas, sem prejuízo
da aplicação das sançôes cabíveis e preüstas no edital.

13.3.1 - Na hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes, deverão ser averiguadas as
condições de habilitãÉo destâs.

l4.l - A entrega dos produtos deverá ser realizada, quando solicitado, durante a vigênciâ do Contrato, no
almoxarifado da cMTs, localizado na Estrada São Francisco, 2013, fardim wanda, Taboão da Serra - Sp, das
08:00 às 16:00 horas de segunda à sexta feira, no prazo em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do Pedido
e/ou mediante agendamento do Departâmento de Compras.

14.2 - Os produtos serão recebidos pelâ Câmara Municipal consoante o disposto no arl73 dâ Lei 8.666/93.

15.1 - 0 valor do objeto licitado será pago à Detentora, no prazo em ató 07 DÁ.E.D,F. (dias após a entrega do
documento fiscal] do(s) produto[s] licitado(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura instruídos com
ãs respectivas certidôes:

a) - Certidâo Negaüva de Débito quanto a DÍüda Ativa da União;
b)- Cerüdâo de lnexistêDcia de Débito para com Sistema de Seguridade Social;
c) - Certidão de Regularidade de Situação para com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS.
d)- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a .Justiçâ do Trabalho, mediante â

apresentação de Certidão Negâtivâ de Débitos Trabâlhistas - (CNDT), nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.

15.2 - O pagâmento será feito por crédito em contâ corrente.

15.3 - Caso venha ocorrer à necessidade de proüdências complementâres por parte da Detentora, o prazo ficará
suspenso até que estâs sejam cumpridas.
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15.4 - Quaisquer pagamentos não isentârão â Detentora das responsabilidades contratuais, nem implicârão na
aceitação dos produtos.

16.1 - Não haverá reaiuste de preços.

16.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniênciâ de normas
federais e municipais sobre a matéria.

17.1 - São aplicáveis as sanções preüstas no CapÍtulo IV da Lei Federal ne 8.666/93, na Lei Federâl ne 70520 /02 e
no Contrato e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal
ne 025/2006 e demais normas pertinentes.

17.2 - Pela inexecução parcial ou totâl do ajuste, a CMTS poderá aplicar a Detentora, garantidâ a esta última prévia
defesa, as seguintes penalidades:

17.2.1 - Advertênciâ escrita;
17.2.2 - Mvltal

17.2.2,L - De aÍé 100/o (dez por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução parcial do obieto;
17,2.2.2 - De até 200ó (ünte por cento) do valor da notâ de empenho pela inexecução total do obieto, além da

âplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratâr com a Administração, pelo prazo máximo de até 2
(dois) anos, ou declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, a critério da
CMTS;

17.2.2.3 - Multa de até 50ó (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, quando sem justificativa
aceita pela Administração, a Detentorâ não reürar a Notâ de Empenho no prazo estabelecido;

17,2.2.4 - Multâ de até 0,50/o (meio por cento) sobre o valor da Nota de Empenho para cada dia de atraso na
entrega da mercadoria;

17.2.2.5 - Multâ de até SoÁ(cinco por cento), sobre o valor da Notâ de Empenho, por descumprimento de
cláusula contratual.

17'3 - ocorrendo à recusa da vencedora do certame em assinar o referido Contrato dentro do prazo estabelecido no
item 13.1 deste Edital, será aplicada multz no valor de até 100/o (dez por cento) do valor da proposta comercial sem
prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar ou contratár com a Câmara Municipal de
Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da Administração, garantida a defesa préüã.

77.4 - As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais
previstas ne Lei Federal ne 8.666/93.

17.5 - As importâncias relativas às multas serão descontâdas dos pagamentos, podendo, entretânto, conforme o
caso, serem inscritas para constituir díüda ativa na forma da Lei, caso em que estarão su.ieitas ao procedimento
executivo.

17.6 - O prazo para pâgâmento da multa será de 05 [cinco) dias úteis a contâr da intimação da empresa apenada. A
critério da Administração e em sendo possível, o valor devido seú descontado da importância que a mesma tenha a
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receber da CMTS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como díüda ativa, sujeitândo-se ao processo
executivo.

17.7 - As penalidades sâo as previstas no Capítulo IV, da Lei Federal na 8.666/93, garantida a defesa préüa, no prazo
de 05 fcinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração pública
e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaraçâo de inidoneidade para licitâr ou contratãr com a AdministraÉo
Públicâ, contados da intimação.
17.8 - O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofTes da Prefeitura do Município de Taboão da Serra, dentro
de 03 (três) dias úteis da data de sua cominâção, mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte
integrante deste processo, ficando autorizado a retenção de créditos que a Detentora tenha junto à contratante, no
montánte da penalidade, sem embargo de eventual inscriçâo na divida ativâ.

18.1 - Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições deste
Edital e seus Ánexos, bem como na submissão às disposições do Decreto Municipal ne 025/2006, Lei Federal ne
8.666/93, Lei Federal ne 70.520/02, Lei complementar 123/06 e demais normas complementares que disciplinam a
presente licitaçâo e integrarão o ajuste correspondente.

18.2 - As licitantes devem ter pleno conhecimento de todâs as disposições constantes do Edital, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito
cumprimento do ajuste, conforme declaração preústa nos ANEXOS I e l.

18'3 - 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importârá no afastamento da licitante, desde que
possÍvel a aferiçâo da sua quâlificação e a exata compreensão de sua proposta durante a realização da sessão pública
do Pregâo.

18.4 - 0 presente Contrato será procedido e julgado observado o critério de julgamento do MENOR PREÇO pOR
LOTE.

18.5 - O presente Contrato, nos casos omissos, subordina-se à todas as disposiÇões contidas na Lei Federal de
Licitações ne. 8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos do
Caderno Licitatório.

18.6 - Â(sJ licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) manter-se, durante todâ a úgência do Contrato em compatibilidade
com as obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitâção e qualificação exigidas na licitação.

18.7 - A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar, anular, julgar deserto ou
preiudicado, no todo ou em parte a licitação, sem que tenham as licitantes o direito a qúalquer indenizãçâo.
18.8 - Na contagem dos prazos estabelêcidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMTS.

18.9 - Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais priülegiado quá seja.-

18.10 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio forâm constituÍdos nos termos do Ato da Mesa nq 09/2021 integrante do
processo administraüvo pertinente a esta licitação.

l5
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19.1 - Anexo I - Modelo de Proposta de Preços e Especificaçôes;

19.2 - Anexo II - Modelo de Declarafo de Cumprimento das Condições de Habilitâção;

19.3 - Anexo III - Modelo de DeclaraÉo de Inexistência de fato impeditivo de habilitação;

19.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

19,5 - Anexo V - Minuta de Ata de Registro de Preços.

19.6 - Anexo VI - Estimativa de Consumo Anual.

19.7 - Anexo Vll - Atestado de Visita Técnica

19,8 - Anexo VIII - Orçamento estimativo

Taboão da Serra, 29 de julho 2022

RA DA SILVA
Presidente da CMTS.

l6
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LOTE 01

Item Descrição Unid, Quant
MaÍcâ valor

unitá.io
valor total

1

cANEra EsFÊRocRÁFtca a2uL.
Caneta esferográfica ponta 1,0 (media) tinta na cor AZUL com corpo sextavado de
poliestireno cristal com suspiro central, com tampa removível e haste para fixação
em bolso. CâracterÍsticas: esfera de tungstênio, (diâmetío iguôl a 1.0 mm) ponteira
de polipropileno na cor da tínta, tampa de polipropileno na coí da tinta, com
furôção ante asfixiante diâmetro mínimo do corpo = 8,1 +/ mm, tubo da carga em
polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm d€ compÍimento com
preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta até o término da
coluna de tinta. Composição: ponta de latão, resinôs teÍmoplásticas, tinta a base
de corantes orgânlcos e solventes. lndicação da procedência do produto e da
marca no corpo dâ caneta. Escrita firme, uniforme e sem falhas, sem bordas e sem
excesso de tinta duÍãnte o tíaçado, não podendo possuir folga que permita a

retr da onta durante a escrita. Produto certiÍicado lo lnmetro

Gixa com 50
unids

200

caNEÍa ESFERoGúFtcA pRETA.

Caneta esferográfica ponta 1,0 (media)tinta na cor AZUL com corpo sextavado de
poliestireno cristalcom suspiro central, com tampa íemovível e haste pâra Íixação
em bolso. Cârâcterísticâst esfera de tungstênio, (diâmetro igual a 1.0 mm) Dontejra
de polipropileno na cor da tinta, tampa de polipÍopileno na cor da tinta, com
furação ante asÍixiante diâmetro mínimo do corpo = 8,1 +/ mm, tubo da carga em
polipropilêno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com
preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta até o téímino da

os ao nta de latão, resinas termo ásticas, tinta â basecoluna de tinta. Co

Caixâ com 50
unids

200

Visite o site da Câmara - htto:,i,/§§§ .camarataboao.so.sov.br
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de coíantes orgánicos e solventes. lndicaçâo da píocedência do produto e da
marca no corpo dâ caneta. Escrita firme, uniforme e sem Íalhas, sem bordas e
semexcesso de tinta durante o traçado, não podendo possuir folga que permita a

retra oda nta durante a escrita. Produto certificado o lnmetro

3
Caixa com 50

unids
150

4

cÂNETA HtDRoGRÁFrca 12 coREs
Comprimento mínimo 140 mm, corpo parte externa: injetada em poliestireno
cristâ1, ôa cor da tintâ, tâmpâ ânti-asÍixiante inietado, ;mpede o sufocamento, em
caso dê seÍ engolida acidentalmente. Tampinha injetada em poliestireno.
Capacidade 0,8 g de tinta. Pontâ finã de 2.0 mm de diámetro em poliéster, tintã
atóxica a base de Certificado pelo INMETRO

Caixa com 12

unids
100

5

MARCADOR PERMANENTE PRETO

Ponta chanfrâda 5.0 mm, tamanho aproximado de 17 r 140mm, composição
básicâ: resina5 termoplásticâs, resinôs solventes, tintô a base de àlcool, pigmentos
e pontâ de acrílico. Tendo gravado em seu corpo, marca e código de barras.

Caixa com 12

unids
100

6

MARCADOR PERMANENTE VERMETHO
Ponta chanírada 5.0 mm, tamanho aproximado de 17 x 14Omm, composição
básicâ: resinâs termoplásticas, resinas solventes, tinta â base de àlcool, pigmentos
e ponta de acrílico. Tendo gravado em seu corpo, maíca e cód igo de barras.

Caixã com 12

unids
100

': v À\.
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cÂNEIA ESFERoGúFIcA vERMEI.HA,
Caneta esÍerogíáfica ponta 1,0 (media) tinta na cor VERMELHA com corpo
Sextavado de poliêstireno cristal aom suspiío central, com tâmpa íemovível e
haste para fixação em bolso. Característicâs: esÍera de tungstênio, (diâmetro igual
a 1.0 mm) ponteiÍa de polipropileno na cor da tinta, tâmpa de polipropilêno na cor
da tinta, com fuíação ante asfixiante diâmetro mínimo do corpo = 8,1 +/ mm, tubo
da carga em polipropilêno trânsparente com aproximadamente 130 mm de
comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da
ponta até o término da coluna de tinta. Composição: ponta de latâo, resinas
termoplásticas, tinta a base de corantes oígânicos e solventes. lndicaçâo da
procedência do produto e da marca no corpo da cãneta. Escrita firme, uniforme e
sem falhas, sem bordas e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo
possuir fol8a que permita a retração da ponta durante a escrita. produto

certificado pelo Inmetro.
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MARCADOR PERMANENÍE AZUI.
Ponta chônfrada 5.0 mm, tamanho aprorimado de 1.7 x 140mm, composição
básica: resinas termoplásticas, resinas solventes, tinta a base de àlcool, pigmentos
e ponta de acrílico. Íendo ravado em seu corpo, marca e código de barras

Caixâ com 12

unids
100

l.ln"
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I MARCAOOR PERMANENÍE VERDE

Ponta chanfrada 5.0 mm, tamanho aproximado de 17 x 140mm, composição
básica: resinas termoplásticas, resinas solventes, tinta a base de àlcool, pigmentos
ê ponta de acrílico. Íendo gravado em seu corpo, marca e código de barras.

Caixa com 12

unids
100

9

CANEÍA MARCA ÍEXTO AMARELO,
com ponta chanfrada com duas medidas de traços em linha grossa entre 05 mm
para destacar e Íina 0,5 mm para 5ublinhaí. O produto deverá atender as seguinte5
características: tinta à base de água e secagem rápida, corantes, aditivos e ponta
de poliéster, caneta no formato redondo, medindo aproximadamente 140 mm de
comprimento. Com certificação do lnmetro.

Caixa com 12

unids
100

10

CANEÍA MARCA TEXTO ROSA,

com ponta chanfrada com duas medidas de traços em linha grossa entre 05 mm
para destacar e fina 0,5 mm para sublinhar. O produto deverá atender as seguintes
características: tinta à base de água e secagem rápida, corêntes, ãditivos e ponta
de poliéster, caneta no Íormato redondo, medindo aproximadamente 140 mm de
comprimento. Com certificaçâo do lnmetro.

Caixa com 12

unids
100

11

CANETA MARCA TEXÍO VEROE,

com ponta chanÍrada com duas medidas de traços em linha grossa entre 05 mm
para destacar e finô 0,5 mm parã sublinhar. O produto deverá atendeí as seguintes
características: tinta à base de água e secagem rápida, coíantês, aditivos e ponta
de poliéster, caneta no formato redondo, medindo aproximadamente 140 mm de
comprimento. Com certificação do lnmetro.

Caixa com 12

unids
100

l9
Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300.
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72

CANETA MARCA ÍEXTO LARANJA,

com ponta chanfrâda com duas medidas de traços em linha Srossâ entre 05 mm
para destacar e fina 0,5 mm para sublinhar. O produto deverá atender as seguintes
características: tinta à base dê águâ e secagem rápida, corantes, aditivos e ponta
de poliéster, caneta no formato redondo, medindo aproximadamente 140 mm de
com rimento. Com certifica âo do lnmetro

Caixa com 12

unids
100

13

CANEÍA MARCA TEXTO AZUL,

com ponta chanfrada com duas mêdidas de traços em linha grossa entre 05 mm
para destacar e fina 0,5 mm para sublinhar, O produto deverá atender as seeuintes
características: tiôta à base de água e secagem rápida, corantes, aditivos e Oonta
de poliéster, caneta no Ioímato redondo, medindo aproximadamente 140 mm de
comprimento. Com certificação do lnmetro

Caixa com 12

uníds
100

1.4

IAPIS PRETO HB

Sextavado, ponta resistente, não tóxico, composição: resinas plásticas, pigmentos
e ceras, altura aproximada 180mm,com certifica ção do iômetro

Caixa com
144 unids

50

15
TAPISEIRA O.5MM
Composição: resina termoplástica, grafite, boíacha e metal, no foímato
triA lar, com clipê removível

Caixa com 12

unids.
254

16 Caixâ com 12

unids.
250

17
IÂPISEIRA O.9MM
Composição: resinâ termoplástica, grafite, borracha e metal, no formato
trran ular, com clipe removível

Caixa com 12

unidr.
250

18
GRAFIÍE PANA LAPISEIRA HB O.5MM
Embalagem blisteÍ 2 tubos transpaíentes e de fácil manuseio, composiçaõ graÍite,
certificado.

Blister 200

19
GRAFITE PARA LAPISEIRA HB O.7MM
Embalagem blister 2 tubos transparentes e de fácil manuseio, composiçaõ grafite,
certificado.

Blister 200

]Je9

Visite o site da Câmara - http://www.camarat aboao.so.gov.br
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LAPISEIRÂ O.7MM
Composição: resina termoplástica, gíafite, borracha e metal, no formato
triangular, com clipê removível.
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20
GRAFITE PARA TAPISEIRA HB O.gMM
Embala8em blister 2 tubos transparentes e de fácil manuseio, composiçaõ grafite,
certiÍlcado.

Blister

21

com guia de leitura, injetada em PET Reciclãdo (politeÍeftalato de etileno), na cor
cristale azultranslucido, escalas em centimetros e polegadas na cor preta,
impressâo feita pelo processo de tampografia. Dimensõe5 aproximadas dei
310mm comprimento X 30mm largura X 3mm espessura maior. Deverá ser
apresentado, .iu nta mente com a amostra, ensaao laboratorial determanando
vêlores aceitáveisdê bisfenol-a(BPA). Obrigatória certiÍlcação vatida pelo
tNMETRO, conforme portaria 481/2010.-A (BpA).

RÉGUA 3ocM,

Unid 300

22

com furo cônico e uma lâmina de aço inoxidâvelÍixadô por parafuso metálico com
dimensôe5 mínimàs de 49mm de altura x 25mm de comprimento x 15mm de
largura e gabinete (reservatorio) do apontador confeccionado em poljterftalato de
etileno reciclado na coÍ verde translucido, sem deÍormidades ou rebarbas,
processo de produção por injeção plastlca. hpressão pelo processo de
tampografia de arquivo digital em uma cor traço branco. Dimensão do
reservatorio: 9 CMr e peso de 6 gramas. A empresa vencedoíâ devera apresentar
juntamente com a amostrâ laudo de conformidade com requisitos de toxicoloSia
das normâs ABNT NBR 15236r2021e ABNÍ NBR 16.040:2020 (isenção de ftatatos),
ôlém de ensaio de laborâtorio credencíado pelo INM€TRO âtestando niveis
aceitáveis de bisfenol-a (BPA tREE).

aPoNTAooR púsTtco,

Unid s00

23

cou LtqutDA BRANCA,

com no mínimo 150 Sramas, com base de acetato com polivinila (pVA) djsperso
em solução aquosa. O produto deve ser plâstificante, com alto poder de colagem,
isento de cargas minerais e substânaias nocivas a 5aude, atórico e inócuo, que
após a secagem apresente um filme transparentê. Deverá ser embatado em
recipiente (frasco)plástico injetado em politereftalâto de etileno na cor verde,
com bico âplicâdor, àtrâvés da tampa estilo Flip Top injetado em polipropileno.
Viscosidade de 4.000 a 6.000 cP (centipoise). TeoÍ de sólidos de, no m ínirr,o,2O%.
Validade mínima de 18 meses. Produto certificado

Tubo

Visite o site da Câmara * htto://wr.vw.cam arataboao.sp.gov.br
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24 cotA BAsrÃo locR
lavável, não toxica, composição: Polivinil pirrolidone (pvp)e áBua. Conforme
ASTM D 4236 EN71 3. Cerrificâdo o lnmetro. OCP 0040.

Unid 500

350

25 Unid 500

26
ÍESOURÁ

Embalada individuâlmente em blisteÍ, cabo em polipropileno anatômico, lâmina
de o, encaixe parô dois dedo

200

2J

ESTILETE ESÍREITO

Embâlada individualmente em blister, com trava de segurança, atóxjco,
composiçâo resina termoplastica, medindo aproximadamente 14Omm, lâmina
9mm.

Un id 200

28

ESTII."ETE TARGO

Embalada individualmente em blister, com trava de segurança, atóxico,
composição resina termoplastica, medindo aproximadamente 15Omm, lâminâ
18mm.

Unid 200

29
BORNACHA PARA LAPIS E CANETA
Cor brânca, n-. 20, para grafite e dêsenho, feita de látex natural, no formato
retan ar, maleável

250

30
LAMINA PARÁ ESTILEÍE ESÍREIÍO
Embalada em blister com 10 unidades, em a o, 9mm

Blister com
10

300

31
úMtNA PARA EsTl|-ETE LARGo
Embalâda em blister com 10 unidedês, em aço, 18mm

Blister com
10

300

32 200

cuPs N? 8/q
em aramê galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa

gramas, Íabricado em arame de açoa ão resistente, contendo 500de

Caixa com
500 gr

oIa

M,t Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.s o.gov.br
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corA BAsrÃo 4oGR
Resiôa sintética, éter de poliglucosideo, glicerina, água e conservantes. Certificado
pelo lnmetro

medindo 195mm.
Unid.

Unid.

coRREflVO UqUTDO 18Mt-
A base de águâ, resina acrilica, aditivos pigmentos, cargôs mineirai5 e
conservantes. Com lnmetío. OCP 0061.

unid.

33
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revestido

34
GRAMPO 2616
Composiçâor meta I Salvanizado e âcabemento em aço niquelado, caixa com 5.000

Srampos

3s0

35
ALMOFADA PARACÂRIMBO NT 3 PÀETO

Com tampa metalica, medindo 85 x 122mm, a base de água, coranter, glicóis e
resina.

150

36
ALMOFADA PARÂ CARIMBO N9 3 AZUL

Com tampa mêtalica, medindo 85 x 122mm, ã bâse de águô, corantes, glicóis e
resina.

Unid 150

37
ATMOFAOA PARACARIMEO NI 3 VERMEI.HO

Com tômpa metalica, medindo 85 x 122mm, â base de água, corantes, glicóis e
resina,

150

38
EXÍRATOR DE GRÂMPOS

Nâ cor píeta, ponta metalica, medindo aproximadamente 135mm x 15mm, com
botão para remoção dos 8rampos.

Unid 200

39
EXTRATOR DE GRÀMPOS TIPO RATINHO
fêbricado em aço, revestido em polipropileno na cor preta

200

40

cr.rPs Nq 2/0,
em arame galvanizado, acgndicionado em saco plástico transparente e em caixa
de papelâo íesistente, contendo 500 gíamas, fabricado em arame de âço
revestido.

Caixa com
500 8r

350

41 Caixa com
500 gr

350

42

Clips ne 4/0,
em arame Salvanizado, àcondicionado em saco plástico transparênte e em caixa

de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço
revestido.

Eúsnco rATEx
Em borracha natuÍal, ís 18, alta resistenciô, embâlado em saco plástico loogr

Pacote 500

,3âe Visite o site da Câmara - htto://www camarataboao.so. sov.br
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GRAMPEAOOR DE MEÍAL
Paía Eraínpos 24/6 e 2616, capacidade de até 25 folhas, com trilho cromado,
medindo aproximâdamente 156 x 61mm, base plástico, metal com pintura
eletrostática na cor reta

Unid 150

fl n"
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44
GRÂMPEAOOR DE METAT 240 FOTHAS

Pata {aínpos 23/6 - 23/8 - 23/70 - 2l/73 - 23/77 - 23/20 - 23124, em metal e
plástico, medindo 300 x 195mm.

Un id 90

45
COLHEÍE LAÍONADO NE 5

Caixa com 72 unidades

Caixa com 72

unids.
150

46 COI.HETE LATONADO Ng 10

Caixa com 72 unidades

Caixa com 72

unids.
150

47 COLHEÍE LATONADO N9 15

Caixa com 72 unidâdes

Caixa com 72

únids.
150

48
PERFURADOR DE PAPET 35 FOLHAS 2 FUROS

Corpo em aço com pintuíô eletrostatica na cor preta, base de borÍacha, não
tóxico, distãncia entre Íuros de 80mm.

Unid 200

49

PERFURADOR DE PAPET 60 FOI.HAS 2 FUROS

Base e cabo em ferro fundido, dimensões 114 x 166 x 170mm, abertura 10mm,
distancia entre fuíos 80mm, base revestida em plástico reciclado. Peso

âproximâdo de 2Kg.

Unid 90

50
PERFURADOR OE PAPET 1OO FOIHAS 2 FURO§

Corpo em âço com pintura eletrostatica na cor preta, base com 4 sapatas
emborrachadas, com guia d€ metal, medindo 280 x 130mm.

Unid 60

4Àro 24
a Estrada São Francisco, 201 3 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300.
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LOTE 02

Item Des.íição Unid. Quant,
Marcâ Velor

unitáÍio
Valor total

1

PÂPEL SULFITE Â4

Branco alcalino 75 grâmâs com certificação tCS ou CEFLOR, embalado em pacote
com 500 folhas e reembalãdo em caixa com 10 resmas, revestido em BOPP, corte
rotativo,

Câixa com 10
resÍtâs

350

,,PAPEL 
SUI.FITE A4,

extÍa branco reciclado, foímalg 210 x297mm, 75 g/m2. Especificações

Serais: cor: branca; brancura: 91% no mínimo; gramatuÍar 75 g,/m2; opacidade
minima
87%; umidadê: entíe 3é%6 4,6%, Íabrlcado com massa homogênea, resultando
uma
superfície homogênêâ, com mistura de fibras celúlósicas branqueadas, origináíia
de
processo químico, composto por material reciclávêl e natural, isento de cloro. A
embalagem do produto deverá conter, de forma clara, precisa, correta, ostensiva e

em
Iingua portuguesa, as seguintes informações: caracteíísticas (gÍamaturô, íormato,
cor);
quantidade; maíca; nome do íàbricônte; oÍigem.
LAUDO

A licitante declarada vencedora deverá apÍesentarjuntamente com a amostra do
produto ofertâdo, Lâudo Íécnico, emitido por laboratório credenciado pelo

lnmetro,
que demonstre a composição fibrosa do papel, âtendendo as especificações de
que

trâta o Termo de Referencia - anexo ldo Edital."

Pêcotê 100
folhas

3 uvRo PRoTocor-o
Com 100 folhas, rredindo 150 x 210 mm, capa pesando 12509/m2, revestida com
papel off-set plastificado, pesando 809/m2, em papêl off-set, pêsando56Elrn2.

150

'I'J à

25oF
Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300.
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4
caDERNo uNrvERslÍÁRto 96 FoLHAS
Medindo 200 x 275mm. folhas internâs 56 g/mr, capa e contra capa em papelão,

iral, 34 linhas na cor azul. Contento FSC.

Unid. 500

5

CaDERNO 1/4 200 FOT HA§

Gramatura da folha de 56 G/iM'?, com 23 linhas na coÍ azul, espiral em aíame
galvanizado plastificado com espes;ura de 25mm, capâ e cont.acapa em papelão e
papel couché, medindo 140 x 200mm, com FSC.

500

6

LtvRo DE POÍVIO 160 FO|-HAS

Medindo 150 x 200mm, com termo de abertura e encerramento, capa e
contracapa em papêlão plastificado, com colunô de empregados, horário de
entrada, repouso, saída e observa e5

200

7

UVRO ATA S0 FOTHAS

Livro Ata com folhas numeradas 50 folhas, 22Omm x 320 mm, capa de no mínimo
12509,/m2, revestlJa com papel kraft de no mínimo 8og,/m2, na coÍ preta, papel
off-set, pesando 569/m2.

Unid 250

8

LIVRO ATA 1OO FOI.HAS

Livro Ata com Íolhas numerada5 100 folhas, 220mm x 320 mm, capa de no mínimo
1250&/m2, revestila com papel krâft de no mínimo 8OB/m2, na cor preta, papêl
off{et, pesando 56&/m2.

Unid 250

9

t-tvRo aÍA z(x) Fot-HAs
Livro Ata com folhôs numeradas 200 folhâs, 220mm x 320 mm, capâ de ôo mínimo
1250&/m2, revestida com papel kraft de no mínimo 8O&/m2, na cor preta, papel
off-set. pesando 569/m2.

Unid 250

10

e página, medindo apíoximadamente 120 x 370mmcom fitilho marcador d

Unid 200

11 BIOCO AUTO ADESIVO

Medindo 38mm X 51mm, com 100 folhas, pacote com 4 blocos.

Pacote 4
blocos

2s0

72 BI"OCO AUTO ADESIVO

Medindo 76mm X 102mm, com 100 folhas.
Bloco 2s0

Estrada São Francisco, 201 3 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 Taboão da Serra SP - Fone/Fax: 4788-9300

\-9/
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.s o. gov.br
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13
MARCADoR DE PÁGINA
Bloco de Papel adesivo dê origem vegetal. Reciclável, contendo 4 blocos de 76mm
x 15mm 45 folhas cada

Pacotê 4
blocos

300

14

Capa plásticâ para êncadernação,
confeccionada êm material resistente, na cor transparente, no formâto A4.
Acondicionada em pacote plástlco transparente com 50 unidâdes. A empresa
vencedora devêra apresentar, juntamente com a amostra, laudos emitidos por
laboratorio crêdenciado pelo INMETRO, atestando conformidades com as normas
ABNT NBR 75.236.2020 {toxicologia) e ABNT NBR 16.040:2019 (isenção de
ftalatos).

Unid 2.500

15

Capa plástica pa.a êncade.naçãq
conÍeccionada em mâterial resistente, na cor preta, no formato A4. Acondicionada
em pacote plástico transpaÍente com 50 unidades. A empresa vencedora devera
apresentar, juntamente com a amostra, laudos emitidos por laboratorio
credenciado pelo INMETRO, atestando conÍoímidades com as normas ABNT NBR

o de ftalatosrsen15.236:2020 (toxicol ogia) e ABNT NBR 15.040:2018

Unid 2.500

Espiral plástico de g mm
para encadernação. A empresa vencedora devera apresentaí, iuntamente com d
amostra laudo atestândo a ausência de ftalatos, conforme metodologia da norma
ABNT/NBR 16.040/2018.

1.000

Espiral plártico de 17 mm
para encadernâção. A empresa vencedora devera apresentar, juntamente com a

amostra laudo âtestando a ausência de ftâlatos, conforme metodologia da norma
ABNT/NBR 16.040/2018.

Unid 1.000

18
parâ encadernação. A empÍesa vencedora devera apresentâr, juntamente com a
amostra laudo atestando a âusênciô de ftalatos, conforme metodologia dâ norma
AENT/NBR 16.040/2018.

EspiÍal plástico de 25 mm

Unid 1.000

L9

Espirelplástico de 33 mm
para encadernôção. A empresa vencedorâ deverâ apresentar, juntamente com a
amostÍa laudo atestando a ausência de ftalâtos, conforme metodologia da norma
ABNÍ/NBR 16.040/2018.

1.000

20
saco Púsrco PE a4 4 FURos o,12MM.

Câixa com
500 unids.

200

MÁ

Visite o site da Câmara - htto://www .camarataboao.so.sov br
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16 Unid.

17

Unid.
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2L Caixa com 50

unids.
s0

PAPEI. VERGÊ PL['S A4, BRANCO A4 18OG CÂIXA COM 50 FOI,HAS

toTE 03
Item Descrição Unid. quant

1

PASTA POI.IONDA COM LOMBADA DE 2OMM,
medindo 250 (lârg) x 340 (alt.)mm, confeccionada com chapa de polipropileno (pp)
alveloar, de 320 g,/m2. Elastico de borracha revestido com tecido, transpassado e
terminais plásticos. Deverá ser apresentado, juntamente com a amostra, laudo de
conformidade com âs normas ABNT NBR 15236:2021 (toxicologia, metais pesados,
ftalatos e resistêncla mecânica), além de ensalo de laboratório credenciado pelo
INMETRO atêstando níveis aceitáveis de bisfenol-a (BPA FREE)

Unid 2.000

2

PASTA PO|-|ONDA, COM LOMEADA OE 35MM,
medindo 250 {larg) x 340 (alt.)mm, confeccionadà com chapa de polipropiteno

(PP) alvêloaÍ, de 320 g/m2. Elastico de boÍracha revestido com tecido,
transpassado e terminals plásticos. Deverá ser apíesentado. juntaÍnente com â

âmostra, laudo de conformidade com as normas ABNT NBR 15236:2021
(toxicologia, metais pesados, ftalatos e resistênciê mecânica), além dê ensaio de
laboratório cíedenciado pelo TNMETRO atestando níveis acêitáveis de bisfenol-a
(BPA FREE).

Unid 2.000

3

PASTA POL|ONDA COM IOMEAOA OE 55MM,
medindo 250 (larg) x 340 (alt.)mm, confeccionadô com chapa de polipropileno (pp)
alveloar, de 320 g/m2. Elastico de borracha revestido com tecido, transpassado e
terminais plásticos. Deverá ser apresentado, juntamente com a âmostra, laudo de
conformidade com as normas ABNT NBR 15236:2021 (toxicologia, metais pesados,
ftalatos e resistência mecânica), além de ensaio de laborôtório credenciado pelo
INMETRO atestando níveis aceitáveis de bisfenol-â (BPA FREE)

Unid 2.000

4

PASTA SUSPENSA

Em cârtão kraft plastificado, medindo 242 mm x 362mm, gramatur a !70 C/fir,
espessurâ 0,28, hasle em metalcom ponteirô plastificada, Brampo plástico, visor
com eti ueta ê furo centrãl

Unid 2.000

hJ,

'lv à
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5

PASTA " T"

formato oÍicio, medindo 245 (larg) X 335 (alt) MM, confeccionada com chapa de
polipropileno (PP) oxibiodegradável, êspessura 2O microns, na cor cristal,
acabamento com corte reto e solda eletrônica na lateral. A impressão deverá ser
feita com tintas resistentes e atóxicas. Deverá constar na pasta a marca do
fabricante e a inscrição do símbolo de plástico reciclável e oxibiodegradável. A
empresa vencedora deveía apresentar, juntâmente com a amostra, laudos de
isenção de ftalatos conforme norma ABNT- NBR 16.040/2020 e comprovação de
uso de aditivo oxibiodegradável, em conÍormidade com o padrâo de testes ASÍM
6954-04. NORMA BS 8472, além de laudo atestando níveis aceitáveis de BTSFENOL-

8P

Pacote 10

unids.
3.000

6

Requisitos mínimos exigidos: conter 50 envelopes em polietileno com espessura
de 6 micras, taínanho ofício, medindo 245 mm x 335 mm, com 4 furos e colchetes
plásticos. Conter nô capa visor em PVC cíistal soldado medindo 80 mm x 200 mm e
na contracapa um bolso em PVC cristal medindo 150 mm x 240 mm. Devera sêr
apresentado, juntàmente com a amostra, laudo de ensaios atendendo as
exiSêncja5 da NBR 16.040:2018

PAsrA cATÁLoGo.

300

7

RÉGISTRÂDOR AZ
Pasta A 2 - (28,5 t 34,5 x Z5 cm) Revestida interna e externamente em percalux na
mesma cor, ferragem rêmovível, presilha com botão de alta precisão, visor em
PVC cristalcom etiqueta dupla face na lombada

250

8

REGISÍRADOR AZ
Pasta A Z - (28,5 x 34,5 x 5,5 cm) Revestida interna ê externamente em percalux na
mesma cor, ferragem rêmovível, presilha com botão de alta precisão, visor em
PVC cristal com etiquetâ dupla face na lombada.

Unid 250

PASTA ABA EI.ASÍICO

Tamanho oficio, 330mm x 230mm, em polipropileno, sem lombo. Com tnmetro
ocP 0006

Unid 2.500

10

PASTA Â8A EI.ASTICO PLASTIFICAOA

Medindo 350 x 240, cartão duplex 250 g/m,, reforçadê com ilhós em metâ1,
espessura 0,32, cores varias. Certificada pelo lnmetro. OCp 0006.

Unid s00

11

PASTA SANFONADA
Oficio, 12 divisões, medindo aproximadamente 380 x 2SOmm, cores variâdas, em

i leno
Unid 200

IY

Visite o site da Câmara - httD://u rvrv.camarataboao.sp.qov.br
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9
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L2
PRANCHETA DE EUCÁTEX

Co ao
Unid 250

ndedor em cha de ferro, tâmanho oficio.

13
ORGANIZADOR DE MESA TRIPTO

Em poliêstireno e suporte em laminado de acrílico, medindo 34 X 3OO X 130mm,
pesando aproximadamente 2kg, cores variadas.

l..lnid. 150

14
CAIXA ARQUIVO MORÍO
Em polipropileno coríugado, medindo aproximadamente 360 x 250 x 135mm, com
travas nas lateriais e uma trava central na tam cores variadas

Unid, 350

15

PASÍA PORTFOLIO A3
Medindo 360 x 465mm, com 10 envelopes plâsticos 0,12 micras. na cor preta, com
6 colchêtes em metal.

3s0

16
PAsÍa caRTÃo DUpt-Ex

plástico, medindo 335 x 230, cores variadasCom grampo trilho
Unid 350

17

ENVELOPE CARTA

Na cor branca, medindo 114 x 229mm, sem impressão, sem RpC, 80 gr, caixa com
1.000 unidades

Caixa 400

18
ENVETOPE SACO (RAFT NATURÂI.

Medindo 260 x 360mm, 80 essão, caixa com 250 unidades., sem rm
Caixa 300

19
ENVELOPE SACO I(RÂFT NATURÂL

Medindo 176 x 250mm, 80 gr, sem impressão, caixa com 250 unidades
Ca ixa 100

20 ENVELOPE SACO OURO
Medindo 176 x 250mm, 80gr, sem impressão, caixa com 250 unidades.

Caixa 100

27
ENVEI.OPE SACO BRAÍIICO

Medindo 240 x 340mm, 80 gr, sem i , caixa com 250 unidades
Câixa 100

22 TNVELOPE SACO 8RÂNCO

Medindo 180 x 250mm,80 sem impressão, caixa com 250 unidades.
Caíxa 100

23 Caixa 400

24
ENVEI-OPE SACO OURO
Medlndo 240 X 340mm, sem i câ ixa com 250 unidades.

Caixa 100

A|,{o

'rv
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30
f. Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300.

c:1a
7t

o

Unid.

ENVEI.OPE CARTA

Na cor brancã, medindo 114 x 162mm, sem impÍessão, sem RpC, 80 8r, caixa com
1.000 unidades
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ENVÉIOPE CONVITE

Medindo 225 x 163mm, cores varia caixa com S0 unidâdes.

4
ÍECtADO USB

Teclas de função na posição hoíizontal, 107 teclas no padrão ABNT-2, com
conectoí US8, Norma ABNÍ.

Caíxa 50

unid. 60

fl n'
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Unid 35026
FITA ADESIVA MAGICA
Medindo 19 x 33mm, invisível

35027
FITA CREPE

Medindo 18 x 50mm, na cor creme ou branco.

Caixa com
5000 unids

5028
EÍIqUETA TORMUI,ÂRIO CONTINUO
Medindo 89mm x 23mm, 1 carreiía, caixa contendo 6.000 etiquetas

Caixa 20029
BOBINA ETIQUEÍÀ ADESIVA

Mêdindo 30mm x80mm, tubete de 25mm, rolo contendo 1.000 etiqúetas
Envelope

3.000
etiquetas

25030

ETIqUETA ADESIVA

Na cor branca, medindo 25,4 x 66,7, 30 etiquetas poí folha, envelope 3.000

etiquetas

Bobina 25031

ETIqUETAADESIVA
Etiqueta couchê, 309r, medindo 25mm x 50mm x 4 Geminada, bobina com 2.500

etiquetas

Unid. 25032 FITA TRÂNSpAREÍiTE Medindo 45 x r8mm.

2s0FITA AOESIVÂ DUPTA FACE Mêdindo 12 x 30mm.33

LOTE 04
Quant.Unid.Item OescÍição

Unid. 2007 PEN ORIVE 32G8.

1.s00
DVD.RW
Embalado individualmente

Unid.2

Un id. 603
MOUSE OPÍICO
Entrada Us8, 2 botôes, resolução 1.000 DPl, rolagem scroll

C,

Visite o site da Câmara - htto://www.camaratabo ao .Sn.u(] .hr
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Unid.

Unid.
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1 - A proponente declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condiçôes do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições legais a matéria.

2 - Validade da proposta: .............(.........,.....J dias corridos (respeitar limite fixado no Editall.

3 - Declaro que o preço cotado inclui expressamente todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos

outra remuneração seja devido à Contratada,

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Nome;
R.G.:

Cargo

Visite o site da Câmara - httol /www.camarataboao.so. sov.br
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ANEXO II

MODALTDADE: PRECÃO pnESUUCleL - Ne O4/2022
Processo AdministÍativo ne 27 /2022

OBIETO: "AOUISIçÃO PARCETADA E ESTIMADA DE iAATERIAIS DE EXPEDIENIE PARA USO DA
cÂiAARA IAUNIcIPAT DE TABoÃo DA sERRA".

DECLARÂçÂo DE CUMPRJMENTo DAs coNDtçôEs DE HABTLTTAçÃo

(pApEL TTMBRADo DA EMrR.ESA LrctrANTE - ArRESENTAçÂo oBRrcarórue pana ropas es
LICITANTES)

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do arügo 4e, da Lei

Federal ne 10520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabÍveis, que cumpriremos plenamente os requisitos

de habilitaçâo exigidos neste Edital.

Local, _ de

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitânte)
Nome:
R.G.:

Cargo:

(

São Francisco, 2013 CEP 06765-001 Jd. Wanda - Taboâo da Serra Sp - Fone/Fax: 4788-9Estrada
Visite o site da CâmaÍa - hftp://www.camarataboao.sp-sov.br

de 2022.
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ANEXO III

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - Ne 04/2022
Processo Administranvo ne 27 /2022

OBIETO: "AQUISIÇÃO PARCEI.ADA E ESTIMADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
USO DA CÂMARA MUNICIPAT DE TABOÃO DA SERRA".

MoDELo DE DEcr-eneçÃo or rnrxrsrÊtcn ou rnro rMpEDtrrvo DE HABtLtTAÇÂo

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

intermédio de seu representânte legal o (a) Sr. (a)- inscrito(a) no RG

nq............ e no CPF sob o nq..................................DEC|1IRÁ, sob as penalidades cabíveis, a

inexistência de fato impeditivo de habilitação, bem como concorda plenamente com as condições do Edital

e seus Anexos,

o) que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução do processo licitatório,
decorrente de diligência que o Pregoeiro entender necessária;

b) que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 anos
em qualquer trâbalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, conforme disposto no
arl 74, inc. )«XIII da Constituição Federal;

c) que inexiste fato impeditivo à sua habilitação;
d) que não está suspensa e/ou impedida de participar de licitação e/ou de contratar
e) apenas para microempresa ou empresa de pequeno porte: não possuir qualquer dos

impedimentos preüstos no §§ 4a e seguintes, todos do artigo 3q da Lei Complementar nq 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações, cuio termos declara conhecer na íntegra.

Í) que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de pesquisas feitas nos
sites do Tribunal de contas do Estado são Paulo (www.tcesp.gov.br) e no portal da Transparência
(www.portaldafransparencia.gov.br).

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.:
Cargo:

Estrada são Francisco,2013 -c8P06765-001 Jd. wanda Taboão da serra sp Fone/Fax: 478g-93
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ANEXO IV

MODALIDADE; PREGÃO PRESENCIAL - N9 04/2022
Processo AdminisÍÍatil,o ne 27 /2OZZ

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCEI.ADA E ESTIAAADA DE AAATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
USo DA CÂAAARA ÂAUNICIPAI. DE TABoÃo DA SERRA".

DECLARACÃo DE MTCRoEMPRESA oU EMPRESÂ DE PEQUENo PoRTE
(se for o caso)

DECUIRO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa (denominação da pessoa jurídica),
CNPI no é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2O06, cujos termos
declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência, bem como,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. desde que apresente toda a
documentação, mesmo que contendo restrição, será assegurado o prazo de 5 (cincoJ dias úteis, cuio termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação
no presente procedimento licitatório.

Declaro ainda estâr ciente que a não regularização da documentação, no prazo preüsto âcima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21. de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Local e data

(Assinatura do representante legol)
Com firma reconhecida

Nome:
RG ne:

(Assinatura do Contador)
Com firma reconhecida

CRC N9:
Nome:
RG ne:

rancisco,2013 CEP06765-001 -Jd. Wanda Taboão da Serra SP - Fone/Fax: 4288-9300

n

o ,/
Estrada São F

Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.eov.br
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO: PREGÀO PRESENCIALNe 04/2022
Processo Administrattvo ne 27 /2022

oBtEro: "AQUtstçÃo pARcEtADA E EST|MADA DE MATER|A|S DE EXPEDTENTE PARA
USO DA CÂMARA MUNICIPAT DE TABOÃO DA SERRA".

A CÂMÁRÂ MUNTCIPAL DE TÂBoÃo DA SERRÁ, Com sede à Estrada São FranCiSCo,
2013 - Id. wanda, Taboão da serra, São Paulo, neste ato representado pelo seu presidente, senhor
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA e a emoresa CNPJ nq.- com
sede na telefone

vencedora e adiudicatária do Pregão supra referido, por seu representante legal, Senhor
doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente

instrumento, objetivando registrar os preços dos itens discriminados no euadro Resumo, em anexo, em
conformidade com o disposto no artigo 15, da Lei ne.8.666/1993 atualizada, :|ei ne. l}szo /2002 e
Decreto Municipal ne. 025/2006 e com o ajustado a seguir.

no.-bairro-cidade

1.1 objeto deste Contrato a Contrataçâo de Empresa Especializada em ,,FORNECIMENTO

PARCETADO E ESTIMADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAI. DE
IABOÃO DA §ERRA", conforme descrito no "Quadro Resumo", que faz parte integrante destã âta.

2.1 - A presente Contrato terá â validade de 1 (um) ano a pârtir da sua assinatura.

2.2 - Nos termos do arügo 15, § 4a, da Lei Federal nq. 8.666/1,993 e alterações, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de Taboão da Serra não fica obrigada a
utilizar, exclusivamente por intermédio da DETENToRA, os serviços constantes no "Quadro Resumo',,
podendo utilizar para tanto outros meios, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie, ficando assegurado à beneficiária do registro preferência em igualdade de condições.

3.1 - o preço ofertado pela Detentora do presente contrato será o constante da proposta final
apresentada, que integrâ a presente-

3.2 - Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os impostos
incidentes, ficando certo de que à "GÀMARA MUNICIPAL'nenhum outro ônus caberá além do pagamento
do preço constante neste Contrato; Rcando os preços, assim, pactuados:

3.3 - Efetuado a pesquisa no site do Tribunal de contas do Estado de sâo paulo(www.tcesp.gov.br)
e no Portal da Transparência(www.portaldatrànsnar ), o detentor deste Contrato, não
esú na data de _/ _/2O22, às_t_horas, impedido, suspenso ou inidôneo.

Francisco,2013 -CEP 06765-001 Jd. Wanda - Tâboão da Serra Sp Fone/Fax: 4788-93Estrada São
Visite o site da CâmaÍa - hllp: \ § \^.camarataboao so.eov.br o
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4.1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada, quando solicitado, durante a vÍgência do Contrato, no
prazo máximo de até 05 [cinco) dias úteis após o recebimento do pedido e mediante agendamento da
Unidade Requisitante e/ou Departamento de Compras.

4.2 - O valor do objeto licitado será pago à DETENTORA, no prazo de: em até 07 D.ÀE.D.F.(sete dias após
entrega do documento fiscal) dos produtos licitados, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura,
instruídos com as respectivas cerüdões:

a) - Certidão Negativa de Débito quanto a Dívida Ativa da União;
b) - Certidâo de lnexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade

Social;
c) - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garanüa

de Tempo de Serviço - FGTS.

d) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - ICNDT).

4.3 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta corrente.

4.4 - Caso venha ocorrer à necessidade de proüdências complementares por paÍe da DETENTORA, o
prazo ficará suspenso âté que estas sejam cumpridas.

4.5 - Quaisquer pagamentos não isentãrão a DETENTORÁ das responsabilidades contratuais, nem
implicarão na aceÍtação dos serviços.

5.1 - os recursos necessários para Íazer frente às despesas do obieto onerarão a(s) seguinte(s)
dotaçâo(ões) orçamentaria;

3,3.90.30.16

5.2 - Não haverá reajuste de preços.

5.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições confatuais, em face de superyeniência de
normas federais e municipais sobre a matéria.

6.1 - Pela inexecução parcial ou total do aiuste, a AdminÍstração poderá aplicar a Detentora, garantida a
esta última préüa defesa, a aplicáção das sançôes preüstas no Capítulo IV da Lei Federal ne. 8.666/7993,
na Lei Federal ne. L0.52O/20O2 e na Ata de Registro de Preços e demais normas pertinentes, devendo ser
observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal na- 025 /2006 e demais normas pertinentes,
as seguintes penalidades:

6.1.1 - Advertência escrita;
6,1.2 - Multa:

6.1,2,1 - De até 100Á [dez por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução parcial do
obieto;

6.L,2.2 - De até 2OVo (ünte por cento) do valor da notã de empenho pela inexecução total do
objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitâr e contratar com a Administração, pelo
prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a
Adminisúação Pública, a critério da PMTS;

6.1.2.3 - Multa de até 5% [cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, quando sem
iustiRcativa aceita pela Administração, a Detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

6.t.2.4 - Multa de até 0,50/6 (meio por cento), sobre o valor da Nota de Empenho/dia de atraso na
entrega dos produtos.

6.L.2.5 - Multâ de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por
descumprimento de cláusula contratual.

Estrada Sâo
Visite o site da Câmara - hno:,'/ww$.ca tn taboao.so.sov.br

Francisco. 20[3 CEP 06765-001 - Jd. Wanda Taboão da Serra - Sp Fone/Far: 4788-9300.
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6.2 - As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais
previstas na Lei Federal nq.8.666/1993.

6.3 - As importáncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, entretanto,
conforme o caso, serem inscritas para constituir dÍvida ativa na forma da t€i, caso em que estarão sujeitas
ao procedimento executivo.

6.4 - O pÍazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora,
sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente
processo judicial de execução.

6.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa préüa, no prazo de 05 (cincol dias úteis, na
hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração Pública e de 10 (dezJ
dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratár com a Administração
Pública, contados da intimação.
6.6 - O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Taboão da
Serra, dentro de 03 (trêsl dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, que
se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos que a Detentora
tenha, iunto à contratante, no montante da penalidade, sem embargo de eventual inscrição na diüda ativa.

6.7 - Ocorrendo à recusa da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do
prazo estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até l0o/o do valor da proposta comercial
sem prejuÍzo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitâr ou contratar com a
Prefeitura do MunicÍpio de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 fdois) anos, a critério da Administraçào,
garantida a defesa prévia.

I
7.1 - O presente Contrato somente poderá ser cancelado nos casos e na forma prevista nas disposições da
Lei Federal n".8.666/93 e suas alterações.

8.1 -CabeàCâmara

8.2 - Orientar aos funcionários responsáveis pelo recebimento dos produtos licitâdos, de que não será
permitida a entrega dos mesmos sem que a Administração emita previamente a respectiva autorizaçào, ou
seja, o Pedido e o Empenho.

8.3 - Informar e requerer de imediato ao fornecedor a subsütuição do produto entregue em desacordo
com o Edital.

9.1 - O fornecimento deverá ser realizado, quando solicitado, durante a vigência do Contrato.

9.2 - Informar com antecedência de 48 horas, quando da impossibilidade na entrega do material.

9.3 - Proceder à substituição do produto que for entregue em desacordo com as especificações do Edital.

9.4 - Responder por quaisquer danos causados aos empregâdos ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do objeto da presente licitáção, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura.

9,5 - Manter-se, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçôes de habilitâção e qualificação exigidas na Licitâção.

Estrada são Francisco,2013 -CEP067ó5-001 -Jd. wanda Tatroão da serra sp Fone/Fax: 4788-9300.
Visite o site da Câmara httD:/,/www.cama boao.so.sov.br J .3
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9.6 - A inadimplência da licitãnte, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à administração pública a responsabilidade por seu pâgamento, nem poderá onerar o objeto do
presente Edital.

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato,

10.2 - Todos os prazos previstos neste Contrato serão sempre contados em dias corridos, excluindo-se o
dia do inÍcio e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos prazos aqui preüstos recair em dia que
não haja expediente na cÂMAt{A MUNtclpAL, o mesmo p.oiroga.-s"-á para o primeiro dia útil
subsequente de fu ncionamento,

10.3 - 0 presente Contrato subordina-se às todas as disposiçôes contidas na Lei Federal de Licitações na.
8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anéxos do
Caderno Licitatório.

E por estarem de acordo com as condições deste Contrato, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Taboão da Serra, _- de _de 2OZZ

CÁRLOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Taboão da Serra

TESTEMUNHAS: 1)

Estrada São Francisco, 2013 - CEP 06765-001 Jd. Wanda - Taboão da Serra SP - Fone/Fax: 4788-9300i

2
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ANEXO VI

MODALIDADE: PREGÂO PRESENCIAL. N9 04/2OZZ
Processo Administlallo ne 27 /2022

Estimativa de Consumo Anual

Estrada São Francisco, 2013 - CEP 0ó765-00t - Jd. Wanda - Taboão da Serra - Sp - Fone,iFax: 4788-93

.?

.J

qtd und Descrição

200 Caneta esferográfica azulc/ 50 unidades

Caixas Caneta esferográfica pÍeta c/ 50 unidades

150 Caixas

100 Caixas Caneta hidrográfica 12 cores c/ 12 unidades

100 Caixas marcador permanente preto c/ 12 unidades

100 marcadoa permanente veímelho
c/12 unidades

Caixas marcador peÍmanente azul c/12 unidades

100 Caixas marcador permanente verde c/12 unidades

100 Caixa5 caneta marca texto amaíelo c/12 unidades

100 Caixas caneta maÍca texto Íosa c/ 12 unidades

100 caneta marca texto verde c/ 12 unidades

Caixas caneta marca texto laranja c/12 unidades

r00 Unidades caneta maíca texto azulc/ 1.2 unidades

50 Caixas lápis pÍeto hb cx c/ 144 unidades

250 Unidades lãpiseira 0.5mm cx c/ 12 unidades

2so Unidades laDiseira 0.7mm cx c/ 12 unidades

250 Unidades lapiseira 0.9mm cx c/ 12 unidades

200 Unidãdes grafite para lapiseirà hb 0.5mm blister

200 grafite para lapiseira hb 0.7mm blister

unidades

300 Unidad€s régua de plástico cíistal 30cm

500 unidades apontador com depósito

500 cola branca 1009r tubo

500 Unidades cola bastão 10gr

s00 Caixas cola bâstão 409Í

200 Caixas

200 Caixas estilete estreito

200 Caixas

250 Caixas Eorracha para lápis e caneta

300 Ca;xas
"À

Visit€ o site da Câmara hlEpl/www.camarat boao-so.sov.br

OBIETO: "AQUISIÇÃO PARCETADA E ESIIMADA DE MAÍERIAIS DE EXPEDIENÍE PARA USO DA
cÂ ARA MuNrctpar DE TABoÃo DA SERRA".

Cairas

200

Caneta esfe.ográííG vermelha c/ 50 unidades

Caixas

100

Caixas

100

Unidades

200 grafite para lapiseira hb 0-9mm blister

Unidades

tesoura

estilete largo

lâmina para estilete estreito blister c/ 10

d.
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Estrada Sâo Francisco, 2013 - CEP 06765-001 Jd. Wanda - Taboâo da Sera - Sp Fone/Fa'(: 47g

/:

300 Unidades lâmina para estilete largo blister c/ 10

200 Unidades coÍretivo liquido 18ml

350 Unidades Clips ns 8/0, em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de
papelão resistente, contendo 500 revestido.amaS fabricado em arame de a

350 Unidadês GRAMPO 2616 cx c/ 5ü)O unidadês

150 Unidadês

1S0 Unidades ALMOFADA PARA CARIMBO N9 3 AZUT

150 Unidades ALMOFADA PARA CARIMBO N9 3 VERMELHO

200 Caixas extrator de gÍampos

200 Caixas extrator de grampos tipo íatinho

350 Unidades , em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de
gramas, fabricado em arame de

Clips ns 2/0

revestidolão resistente, contendo 500
350 Unidades , em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico trânsparente e em caixa deClips ne 4/0

elão resistente, contendo 500 àmas, Íabricado em arame de o revestido
500 átex Em borracha natural, ne 18, alta resistência, embalado em saco plástico loogrelástico I

150 PâCOteS GRAMPEADOR DE METAL

90 Unidades grampeador de metal 240 folhas

150 Unidades COLHETE LATONADO N9 5 CAIXÁ COM 72 UNIDADES

150 Unidades COLHETE LATONADO Ne 10 Caixã com 72 unidades

150 COLHETÉ LATONADO Ne 15 Caixa com 72 unidades

200 Unidades perfurador de papel 35 folhas 2 furos

90 Unidâdes perfurador de papel 60 íolhas 2 furos

60 Unidades perfurador de pàpel 100 folhas 2 furos

350 Unidades no 75 gramas com certificação FCS ou CEFLOR, embalado em pacote
com 500 folhas e reembalado em caixa com 10 resma

papel sulfite a4 Branco alcali

em 8OPP, corte rotativos, revestido
150 Uhidades PAPEL SULFITE A4 Com 75Ílíí1,, reciclado, embalagem com 1OO fls

150 Unidades o Com 100 folhas, medindo 150 x 210 mm, capa pesando 1250g/m2, revestida comlivro protocol

esando 569/m2off-set,m2, emI off-set plastificado, a ndo
500 Caixas

500 Caixas caderno 1/4 200 Íolhas

zoo Caixas livro de ponto 160 folhas

250 Unidades LIVRO ATA 50 FOLHAS

250 Unidades livro ata 100 folhas

250 Ceixas livro ata 200 folhas

200 Unidades agenda executiva

bloco auto adesivo Med indo 38mm X 51mm, com 100 folhas, pacote com 4 blocos.

250 bloco bloco auto adesivo medindo 76mm x 1O2mm, com 10O folhas

300 Pct 4 bl co de Papeladesivo de origem vegetal. Reciclável, contendo 4 blocos demarcador de págJna Blo

76mm x 15mm, 45 folhas cada
2500 Unidadês

Unidadês Câpa p/ encadernação preto

1000 Unidadês Espiral para encadernação 9mm, píeto

1(x)0 Unidades Espiral para encadernação 17mm, preto

1000 Espiral para encadernação 25mm, preto

1000 unidades Espiral para encadernação 33mm, preto

200 unidades saco plástico pe a4 4 fuÍos 0,12mm. Cx c/ SOO unid

Visite o site da Câmara - htrD //www.camarataboao sD.sov.br
8-9300.,

-L

ATMOFADA PARA CARIMBO N9 3 PRETO

Unidades

Unidades

caderno universitário 96 folhas

250 Pcte 4 bl

Capa p/ encadernação transparente.

2500

Unidadês

L
t(j.j
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50 papel vergê plus a4, branco a4 1809 caixa com 50 folhôs

2000 unidades

2000 pàsta polionda 35mm

2000 Unidades pasta polionda 55mm

2000 Unidades

3000 Unidades

300 Unidades PASTA CATALOGO

250 Unidades REGISTRADOR AZ Pasta A Z - (28,5 x 34,5 x 7,5 cm) Revestida interna e externamente em percalux
na mesma cor, ferÍagem removível, presilha com botão de alta precisão, visorem pVC cr,stalcom

etiquetà du la face na lombada
Unidades OR AZ Pasta A Z - (28,5 x 34,5 x 5,5 cm) Revestida interna e externamente em percalux

na mesmâ cor, ferragem removível, presilha com botão de alta precisão, visor em pVC cristalcom

REGISTRAD

et ueta du la face na lombada
2500 Unidades

500 Unidades pasta aba elastico plastificada

200 Caixas pasta sanfonada

250 Pacote prancheta de eucatex

150 Caixas oíganizador de mesa triplo
350 caixa ãrquivo morto

350 Unidades pasta portfolio a3

350 Unidades

400 calxa envelo carta
300 caL\a natural Medindo 260 x 360mm, 80 gr, sem impressão, caixa com 250envelope saco kraft

unidades.

CAL\A NATURAL Medindo 176 x 250mm, 80 gr, sem impressão, caixa com 250ENVELOPE SACO KRAFT

unidades
100 calxa ogrNVE LOE SACPE oo RU Mo de ni 1do 76 2 m50 8 mse mI e SSaOm, pr
t00 EN LOE EP cSA Bo NRA Mco ied ond 2 m40 m40 3 80 t mse m e sao5 ca colxê 2mc 50 in ad ed 5pr

calxa ssao d2 m50 80 se m e ica xa c 2m U50 idnpr a s

400 calxa envelope ca rta
100 caüa envelope sâco ouro
50 catxa envelope convite
350 unidade fita adesivà magica

150 unidade fita crepe
50 etiqueta formulário continuo caixa c/ 6000 unidades
200 unidade bobina etiqueta adesiva rolo contendo 1OO0 etiquetas
250 unidade esiva Na cor branca, medindo 25,4 x 66,7, 30 êtíquetas por folha, envelope 3.000

et etas

etiqueta ad

250 bobina Etiqueta couchê, 309r, medindo 25mm x 50mm x 4 Geminada, bobina comETIOUÍA ADESIVA

2.500 eti etas
250 unidade fita transparente
250 unidade fita adesiva dupla face

200 unidade pen drive 32

1500 unidade
60 unidade botõe ção 000oM USE IPÍo E âdntr Uà BS 2 reso u 1 D P5, ârol Iscrolgem

60 unidade TECLADO USB

<í 7
Eshada São FÍancisco, 2013 - CEP 06765-00 | - Jd. Wanda - Taboão da Sera - SP - Fone/Fax: 4788-9300 -.e3À.)Visite o site da Câmara - hfiD:/,/www cam arataboao. sD. gov. br 5?

Unidades

pasta polionda 20mm

Unidades

pasta Suspensa

PASTA L OFICIO

250

pasta aba elastico

Caixas

pasta cartão duplex

r00

caixa com 250 unidades.

ENVELOPE SACO BRANCO Medindo 180 x

catxa
100

unidade

DVD-RW Embâlado individualmente.
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ANEXO VII - Atestado de Visita Técnica

Pregão Presencial n" 0412022- Processo n'2712022

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos que a empresa representada por seu
(representante, sócio, proprietário) _, portador do RG

, cargo visitou a unidades de

Taboão da Serra de de 2022.

entrega pertinentes ao pregão ro _, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E ESTIMADO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO
DA SERRA.

(assinatura e identifi
Nome:

cação do responsável legal/procurador da licitante)

R.G.:
Cargo:

- SP - Fone/Fax: 4788-9300.EstÍada São Francisco, 2013 - CEP 06765-001 - Jd. Wanda - Tâboão da Serra
Visite o site da Câmara - httD:,/,/www .camarataboao sD.gov.br



QTDE

ORçAMENIO PREGÃO N9 PROCESSO

ESTTMATTVO 0/12022 N.) 7/2022

ógtt to, lQutstçÃo paRcELADA E EsTIMADA DE MATtRrArs DE txpEDtENTE paRA uso DA cÂMARA MUNtcrpat DE TABoÃo DA sERRA
t-oÍE - I

Tá Gârrr;rla ílluurrrlr.rl bc 0!aboio bir S,crr.r
(fsr.rbo br *',io lparr I o

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3

Item Produtos Unid, ESTII'lÂDA
Unitário

Subtotal velor
Unitário

Subtotâl
Unitário

Subtotal
valor médio

unitáÍio valor médio total
ca dzu

c/ 50 un dades
ro9r

UND 200 R$ sl,OO RÍ ro.2oo,oo Rf 54/40 RS 1O.8AO,OO Rt 52,13 Rl to.426,OO Rl s2,s1 R§ 1O.502,OO

2
cônetô e rografica pretê

UND 200 Rt 51,OO Rl 1O.2OO,OO Rl 54,40 R$ 1O.aao,oo Ri s2,13 R$ 1O.426,OO Rl s2,s1 Rl 1O.502,OO

Caneta esferografica
vermelhâ c/ 50 unidades

UND 150 Rl 51,OO R3 7,650,OO R$ 54,40 Rl a.160,OO Rt 52,13 R3 7.419.5(} Ri 52,51 Rl 7.476,SO

Cônetê hidrografrca 12
UND 100 R3 a,ao Rl aao,oo Rl 9,4O R9 94O,OO Rt 9,OO Rl 9OO,OO Rl 6,ao Rí 9O5,67

marca or permanente
UND 100 R$ 23,6s R$ 2.36s,OO Rt 2s,25 Rl 2.525,OO R3 24.20 R$ 2.420,OO Rl 24,37 Ri 2.436,67

marcador permânente
verínelho c,/ 12 unidades UND 100 Rl 23,65 Rl 2.36s,OO Rt 25,2s Rl 2.52s,OO Ra 24.20 R$ 2.420,OO R$ 24,37 RU 2.436,67

J
marcador permanente azu

UND 100 Rl 23,6s Rl 2.36s,OO Rl 2s,2s RS 2,525,OO Rt 24,20 Ri 2.420,OO Rl 24,37 Rl 2.436,67

8 IJND 100 RS 23,6s RS 2.s65,OO Rl 2s,25 Rl 2.525,OO P.tl 24.20 Rl 2.42O,OO R$ 24,37 Rl 2,436,67

9
Canetô marcô lexto

UND 100 R$ 17,20 Rl 1.72O,OO Rl 14,34 Rt 1.a34,OO Rí 17,54 Rl 1.7s8,OO Rl 17,71 Rir,770,67
10

Canêta maÍcô texto rosa
UND 100 RU t7,2O RS 1.72O,OO Rí 18,34 Rl 1.434,OO Rt 17,58 Rl ,..754,OO RI L7,7 L Rl t.120,67

11
Caneta marca texto verde

12 unidades UND 100 Rl 17,20 R§ r.72O,OO R.$ 14,34 Rt 1-A34,OO Rt 17,5a RS 1.754,OO R' L7,7L Rl L.77O,67

12
ara c/12 unidades
Caneta marcô texto

100 Rl 17,20 Rt r.720,OO Rt 1a,34 Ri 1.a34,OO Rt 17,54 Rl 1.754,OO Rl t7,71 R' L.770,67

13
Caneta mârca texto ôzul

c/12 unidôdês UND 100 Rl ,.7,2O R3 1.72O,OO Rl 18,34 Rl 1.A34,OO Rt 17,5a R3 1.758,OO Rl 17,7r Rl1,77O,67

1,4
pis 9reto HB c/ 144

LJN D 50 Rt ó2,56 R§ 3.124,OO Ri 66.70 Ri3.335,OO Rí 63,9s Rt 3.197,5O Rt 64,40 R$ 3.220,17

15
12aprsêrÉ 0,5 mm

unidades UND Rl 18.6a7,5() Rt ao,oo Ri 20.OOO,OO Rl 76,40 R$ 19.1OO,OO Ri 77,O5 Rl 19,262,50

16
unidades

â piseira 0,7 mm./ 12
UND

R5 78, Rl 19.747,50 RÍ 44,22 Rt 21.Oss,OO Rí 40,75 R$ 20.147,sO Rt 41,32 R$ 20.330,OO

11
12apisêrra 0.9mm c

unidâdes UND
25 Rl 21.3A5,OO Rt 91,21 Rt 22,4O2,50 Rl 87,43 Rl 21,457,50 Rl aa,o6 R$ 22.O15,OO

4iâ
o

\
9r.,{-
*'P;

J

L

l

.^rê..1 1) tt^iÀ2t1À<

5

6

UND

25t Rs 74,7s

25C

Rs 8s,s4



18
grafite para lapiseira HB

0,5mm
blister

200 Rs s,17
R$ 1.O34,OO R$ s,so R$ r.lOO,OO Rt 5.28 R$ 1.056,OO R15,32 R$ 1.063,33

19
grafite para Iapiseira HB

0.7mm bIster
R5 s,17 R$ 1"O34,OO Rl s,so R.t r.loo,oo R$ 5,24 Rí 1.056,OO R$ 5,32 R$ 1.063,33

20
Srafite parâ lãpiseirâ HB

0.9mm blister 200 Rs s,17 Rt 1.O34,OO Rl s,so Rí 1.1OO,OO Ri 5,24 R.l 1.056,00 Rí s,32 Rl 1.063,33

2l
ré8uâ de plástico cristal

30cm
UND 300 Rs 2,s8

R§ 774tOO Rl 2,76 R.í a2a,oo Rt 2,65 RS 2,66 Rí 799,OO

22 apontador com depósito
UND 500 R5 3,10

Rl 1.550,OO Rt 3,30 RS 1.65O,OO RS 3,r.7 R.l 1.s9s,oo

cola branca 1008r tubo 500 Rs 8,30 Rt 4.1sO,OO Rl a,a5 Rt 4.425,OO Rt a,4a Rl4.2zlo.OO Rl 4,54 R14.271,57

24 cola bastão 10gr 500 RS 6,39 Rt 3.195,OO R$ 6,42 RS 3.41O,OO RÍ 6,53 R§ 3.26s,OO R9 6,sa Rl 3.29O,OO

25 colã bastão 40gr UND 500 Rs 8,43 Rí 4.21s.OO RS 9,OO Rl4.5OO,OO Rt 8,62 Rl 8,68 Ri4.341,57
26 tesoura UND 200 Rs 11,ss R$ 2.31O,OO R$ 12,33 R$ 2.466,OO Rt 11,42 R$ 2,364,00 R$ 11,90 Rl 2.3aO,OO

27 estilete êstreito UND 200 R5 2,45 R.$ 490,OO R$ 2,61 nl s22,oo Rl 2,50 Rl 5OO,OO RÍ 2,s2 RS 504,OO

estilête larBo 200 Rs 3,40 Rt 6A0,00 Rl 3,63 nl726,00 Rt 3.49 Rl 69a,OO R$ 3,51 R$ 701,33

29
borracha para lápis e

caneta 250 R5 0,73
Rl 142,50 RS O,78 Rt 195,OO Rt o,75 RÍ 147,50 Rl o,75 Rl 144,33

30
lâmina para estiletê

estreito
blistêr
c/10 300 Rs 4,87

Rl 1.461,OO R.í 5,r9 Rl r.s57,oo n14,98 R$ 1,494,OO Rl 5,O1 Rl 1.so4,oo

31 lâmina para estilête largo
blister
cl10

Rl 1.731,OO R$ 6,15 R$ 1.4/r5,OO Rí 5,49 R$ s,94 R$ 1.741,OO

32 corretivo lhuido 18ml UND 200 R5 2,62 Rl s24,OO R$ 2,AO rl 560,00 Rt 2,64 Rt 536,OO Rí 2,70 Rt s40.oo

33 clips n"8/0
cx

350 Rs 16,20 Rl 5.670,00 Rl r7,26 Rl s.7a9,oo Rl 16,67 R$ s.a33,33

34
üámpo26/6

c/5000 R$ 6,95 R$ 6,67 Ri 6,72 Rí 2.350,43

35
aÍmofada para carimbo n'3
píeto UND Ri44,52 Rt 6.ó7A,OO Rl 42,67 Rt 6.4OO,50 R$ 42,94 Rl 6.447,OO

l6
almofada para carimbo n"3

azul
UND 150 Rs 41,75

Ri6.262,50 RS 44,52 Rl6.67a,OO Rl 42,6' R4 6.400,50 R$ 42,94 R$ 6.447,OO

31
almoÍada para carimbo n'3
vermelho UND 150 RS 41,75

Rt 6.262,50 RS 44,s2 RS 6.674,OO RS 42,67 Rl 6.4OO,50 R$ 42,94 Rí 6.447,OO

extrator de Srampos UND 200 R5 12,10 R§ 2.42O,OO Rt 12,90 n$ 2.5AO,OO Rl 12,37 R$ 2.474,OO Rl 12,46 R$ 2.491,33

39
extrâtoÍ de Srampos tipo
ratinho UND

2AA R5 5,10
RÍ 1.22O,OO R$ 6,50 Rt 1.3OO,OO R$ 6,24 Rt 1.248,OO RS 6,2a Rl 1.256,OO

clips n'2l0 350 Rs 16,18 Rí s,653,00 Rl 17,26 Rt 16,54 Rt 16,65 Rl s,831,OO

4t clips n'4l0 R.l 17,26 Rt 6.041,OO Ri 16,54 R$ 16,66 R$ s.a31,OO

42 êláatico latex pcte 500 Rs 4,16 RÍ 2.oao,oo R14,44 Rt 2,220,OO Rt 4,25 Rl 2.12s,OO el 4,24 Rt 2.141,67
'43 gíamPêâdor de metal UND 150 R5 26,47 Rí 3.970,50 Rl 2a,22 R$ 4.233,OO Rl 27,OS R14.O57,50 Rl 27,25 Ri 4.087,OO4
-,

(

,OJ

RS 795,OOl

Rr r.58s,ool Rt 3,1e

23

UND

I

UND

UND

Rf 1.767,OO13ool ns s,zzl

t -r "-.d -t r*il

"r 
r.rro,rol*r r.orr,rol*ol *ru.rl " '''"'''ol

*rl *ro,.rrl Rr 6'262'sol

38

*r s.rse,oolar o.oot,ool40

*t t,r"",oolI 3sol Rs 15,181 t1 s.ees,ool

{o



UND RS 13.342,50 R§ 15a,OO Rl 14,22O,OO Rt 151,51 Rl 152,59 RS 13,732,aO
grampêador de metal 240

folhãs 90

cx cl 72
150 Rs 3,06 RS 4s9,OO Rt 3,26 R$ 4a9,OO Rt 3,13 R$ 469,50 Rí 3,1s45 colhete latonado n'5

Rt a4o,oo46 colhete latonado n'10
cx cl 72

150 Rs s,44 Rl a16,00 Rl s,ao R$ a7O,OO RS s,56 Rt a34,OO

Rl 1.505,OO Rl 10,74 Ri 1.6r7,OOcolhete latonado n'15
c\ cl 72

150 Rs 10,47 Rt 1.570,5(} R$ 11,17 Rt 1.675,sO R$ 1O,7O

Rl 8.961,33UND
200 R$ 43,s2 Rl a.7o4,oo Rl a6,40 R$ 9.2AO,OO Rt :r4.50 Rl a.9oo,oo Rl44,A148

pêrfurâdor dê pepêl 35

folhas 2 furos

RS 14.224.50 Rt 151,SO R3 13.635,OO Ri r52,60 R§ r3.734,OO49
perfurador de pàpêl 60

folha5 2 furos UND 90
Rl 13.342,sO Ri 15a,O5

Rl32O,60 R§ 19.235,40
RS 311,,14

Rl 14.646,40 Ri 332,Os R$ 19.923,OO R3 314,30 R3 19.09A,OO50
perfurador de papel 100

folhâs 2 fu ros
UND

60

Rt 29,72 Rí 1.446,OO Rt 29,93 R$ r.496,6751
Supone parâ fita adesivâ

grande UND
50 R5 29,08

Rl 1.454,OO Rl31,OO Rt 1-55O,OO

52 UND
50 R5 15,15

Rl 75r,50 Rl 16,14 Rt ao7,oo Rl 15,47 n3 773,50 Rl 1s,s9 R§ 779,33
Supoíte paÍa fite adesiva
pequena

R5 257.25a,0O Rs 248.333,43

LOTE - II

SubtotalIt€m Produtos Ef,EI subtotãl Subtotal

EMPRESA 1 EMPRESA 32EIEE

E§iiarr.Iiyrt
valor medio

unítário
valor medio

total
vâlor

unítÁrio
vtlor

unitário
velor

Unitário

Rt 387.4O RS 395,24 R9 114.334,OO1 papel sulfitê A4
cx c/ 10

350 Ri 38s,OO Rí 412,92 R3 144.522,OO

Rl 1.369,50 Rt a,sa Rl 1.287,OO Rl 8,74 Rl 1,31O,sOpôpel sulfitê A4 reciclado
pd cl
100 fls 150 Rl a,so Rl r,27s,oo R$ 9,r3

Ri 2.227,5O R$ 1s,13 R$ 2.27O,OO3 Ivro protocolo UND 150 R.S 14,7s Rl 2.212,50 R$ 15.40 RS 2.37O,OO Rl 14,4s

Rl 13,4O R.í 6,694,33caderno univeEitário 96
UND 500 Rt r3,o5 Rt 6.S25,OO R$ 14,OO RS 13,14

R$ 9.916,67Rl 19,32 R$ 9.660,OO Rl 20,72 Rt 1O.360,OO Ra 19,46 Rt 19,83caderno U4 200 folhôs 500

Rl 20,96 R$ 4"192,676 livro de ponto 160 folhôs UND 200 R$ 2(},42 Rt 4.Oa4,OO Rl 21,9() Rt 4.3aO,OO Rl 20,s7 Rl4.r.14.OO

Rt 2.9Os,43UND Rl 2.a3O,OO R$ 12,15 Rl 3,037,50 Rl 11,4O R$ 2.a5O,OO Rl 11,62Jivro atà 50 folhas 250 RÍ 11,32
Rí 16,30 Rl4.075,OO Rt r5,30 Rt 3.425,OO R$ 11,70 Rl 3.494,33B livro ôta 100 folhas 250 R3 15,la Rf 3.795,OO

RS 7,84s,OO Rl29,47 R3 7.367.SO RS 30,04 Rt 7.5O9,17250 R$ 29,26 nl 7.315.OO R$ 31,34
Rt 2a.356,OO R$ 144,50 Rí 2a.9OO,OO10 agendâ executiva UND 200 Rl 140,76 Rt 2a" 152,OO R$ rs0,96 Rl 30.192,OO R§ 14r.,74

R$ 1.706,67Rl 7,13 R$ 1.782,5(, Rt 6,70 R$ 1.675,00 Rí 6,4311

bloco auto adesivo
38mmx51mm c/ 100

pcte 4
blocos

R+ 6,6§ Rl 1,662,50

Rl 1.4O5,OO Rt 5,28 Ri r.320,OO Rl s,3a R$ 1.345,OO
rJol=

bloco auto adesrvo
76mmx102mm c/ 100 und 250 R§ 5,24 Rí 1.310,OO Rt 5,62

EIr
@@

c+

bí: à

Rs 246.537,90Rs 241.194,40

7

9 íivro àtà 200 fôlhãs UND

250

Rs 148,25

RS 148,25

R.$ 472,50

Rl5,60

Rr 13.635.9(l

UND

UND5 Rl9,73O,OO

Rl6,57O,OOR.l7.OOO,OO

2

Rl 135.730,OORl 134.75O,OO
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l4 caixà arquivo morto und 350 RS 9,47 RS 3.4s4,50 Ra 1o,15 nl 3.552,50 Rt 9,73 R$ 3.40S,50 R$ 9,92 Rl 3.470,43

15 pasta portifólio A3 und 350 Rt 1O1,AO RS 35,630,00 Rt 104,69 RS 36.641,50 Rl too,36 Rt 35.r26,OO Rí 102,2a RS 35.799,17

16 pôstô cartão duplex und 3S0 Rt 2,51 Rí 478,50 Rl 2,54 n$ 903,ü) Ra 2,47 R$ 464,50 R$ 2,52 Rí Aa2,OO

77 envelope carta 400 Rl 131,07 Rl 52.424,OO Rl 134,40 R$ 53.92O,OO Rl 129,21 Rt s1.684,00 RS 13r,59 Ri32.677,33

18

envelope saco krêft
natural 260x360mm 80gr
sem impressão cx c/ 250

300 ?í 1L7,37 R$ 35.211,OO RS 120,70 Rl 36.2tO,OO R$ 115,70 Rl 34.71O,OO R$ 117,92 R$ 35,377,OO

19

envelope saao kràft
natural 176x250mm 80gr
sem lmpressão cx d 250

100 Ri 62.70 Rt 6.,147,Oo Rl61,aO Rt 5.1AO,OO Rl 62,99 RS 6.299,OO

20
envelope saco ouro cx

100 RS 96,97 Ri9.697,OO Rl 99,72 Ri9,972,OO Rl 95,60 R197,43 RS 9.743,OO

21
envêlope saco branco
240x340mm 809 sem

impressão cx V250 und
100 Rí 134,91 R.§ r.3.491,OO R$ 142,45 R$ 14.245,OO nt 136,94 RS 139,s7 Rí 13.956,67

22
envelope saco branco
180x250mm 800 sem

impressâo cx d250 und
100 R197,52 R§ 9.752,OO Rt 1OO,2a Rí 1O.O2A,OO Rt 95,13 Ri9.613,OO Rl 97,94 Ri9.797,67

23
envelope carta cx c/ 1000 400 Rl 94,46 Rl 37.7A4,OO RS 97,14 Rl 3a-a56,OO R$ 93,12 Rí 94,91 n$ 37.962,67

24
envelope sôco ouro cx

cl251 und,
100 R$ 1{7,35 al 14.73s,oo RS 151,53 Rí 15.153,OO Rt 145.26 R$ 144,05 Rl 14.4O4,67

envelope convitê cx c/ 50
und

50 RS 124/73 RÍ 6,436,sO Ri 132,39 Rt 6.619,50 Rl 126,91 Rt 6.34S,50 Rl 129,34 Ra 6.467,L'

26 fita adesiva mágrca und 350 RS 60,63 R$ 21.22O,S0 Rl 62,3s Rt 21.a22,SO R$ 59,77 Ri 21.320,43

21 fita crepe und 350 R.$ 5,72 R$ 2.OO2,OO RÍ 5,0O R§ 2.065,OO R§ 5,64 Rí 1.974,OO Rl 5,7s R$ 2,O13,67

28
etiqueta formulário

6000 und
50 Rt 1so,69 R$ 144,55 e17,427,5O R$ 151,4O R$ 7.570,OO

29 bobinô etaqueta adesrvô 200 Rt s3,sa Rl 1O.716,OO Rl 55.rO Rl 11.O2O,OO Rt s2,42 R$ 1O.564,OO Rl s3,43 Rl 1O.766,67

etiqueta ôdesiva branca
cx 3000

250 e176,22 Rí 75,14 R$ 76,54 Ri 19.145,43

31 etiquetâ ôdesiva couchÊ 250 Rf 1O7,47 Rt 106,34 Rl 1O4,39 Rt 27.O97,sO

32
fitô transparente

45x48nrm 250 f,$ 6,47 tl 1.665,OO R$ 6,40 R$ 1.627,50

33 flta adesiva dupla fâce und 250 R$ s,92 Rl 1,4AO,OO R$ 6,10 Rl 1,525,OO Rt 5,44 Rí s,9S Rl r.484,33

34

FITA AD€SIVA

TRANSPARENTE TAM.

GRANOE, MEO, 12 MMX

50M.

und 150 Rl 2,38 Rl 3S7,OO Rl 2,4s R$ 367,sO Rl 2,3S Rt 3s2,50 Rt 2,39 R$ 359,OO

35

FITA ADESIVA

ÍRANSPARENTE TAM.

PEQUENA Med. 12mm X

30m.

150 R$ 1,06 Rl 159,OO Rl 1.1O Rl 165,00 Rl 1,O4 Rt 156,OO Rl 1,O7 R$ 160,OO
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36

PASTA CARTOLINA COM

FERRAG EM
und 2000 Rl 2,3s R$ 4.7OO,OO Rt 4.84O,OOE§ Rl 2.32 Rl4.640,(}0 Ri4.726,67

LOTE - tV

Rs 468.317,@ R$ 477.293,50RS 47s.028,s0 R9 488.53s,00

t-oTE - tv

I pen drive 32qb und 200 Rí lo.a6o,oo Rl 12.14O,OO Rl43,s3 R$ r1.606,67Rl60,7(,

2
dvd-n! embalado

und 1500 Rl 14,30 R§ 21.450,OO R$ 15,95 Rt 23.925.OO R$ 15,55 R$ 23.325,OO Rt 22.9OO,OO

3 mouse óptico und 60 Rl 20,05 R$ 1,2O3,OO Rt 22,40 R§ r.344,OO Rí 21,42 Rl r.285,OORl 21,8O RÍ 1.3Oa,OO

teclado usb 60 n$ 47,43 Rl 2,469,40 R$ s3,so Rí 3.210,OO Rl 52,10 Rl3.r26,OO R$ 51,14 R$ 3.064,60
R5 36.:t82,80

Mediâ Estimada - RS1.033.807,70 (um milhão, trinta e três mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos.)

R$ 40.619,00 R9 39.579,00 38.860,2

Chefe de s, Licita e Contratos

+
F_

Í

E

FK,À

)

Rr 2,361

1

L

SubtotalItêm SubtotalProdutos

EMPRESA 2 EMPRESA 3

unid. ESÍIMADÂ Subtotâl
valor medio

unitárioUnitiário Unitário
Valor

unitário

valor medio
total

Rt 15,271

und

Rl 54,30 RÍ 11.a20,OOR$ 59,rO


