MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo n° 12.021/2016
Pregão Eletrônico nº. 040/2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação de
competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos elementos
constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de recurso contra os atos
do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos
do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei
Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, a empresa
participante abaixo discriminada.
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Saco Plástico para Lixo, preto, confeccionado com
resinas termoplásticos virgens ou recicladas, solda
contínua, uniforme e homogênea. Medidas de 75 cm
Santa
01
Pct.
1.513
R$ 38,00
largura x 105 cm altura x 0,03 mm de espessura mínima
Clara
(total), capacidade volumétrica 100 litros, classe I, NBR
9191, embalagem com 100 unidades.
Itens acima: CLIK LIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. – EPP.
CNPJ. 13.509.421/0001-94
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos equivalentes, com
fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.

Porto Ferreira, 06 de março de 2017.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Processo n° 1.702/2017
Pregão Presencial nº. 07/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Os itens do referido certame foi adjudicado pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira as
empresa participantes com valores unitários abaixo discriminados.
Item

Qtd.

Unid.

01

4.695

Unid.

07

2.310

Unid.

08

6.432

Unid.

Descrição do Objeto
Apontador para lápis com
depósito retangular, material
atóxico, confeccionado em resina
termoplástica e lâmina de aço
carbono temperado de alta
resistência e ângulo de corte
preciso, com trava no depósito,
medidas aproximadas: 6 cm x 2,5
cm x 1,5 cm, cores sortidas. Com
selo do Inmetro.
Caneta hidrográfica Regular c/
12 cores; dim. mínimas: 9 mm
(diâmetro)
e
142
mm
(comprimento); tinta lavável e
atóxica; corpo e tampa injetados
em poliestireno cristal nas cores
da tinta; ponta de fibra de
poliéster no formato ogiva de 2
mm de diâmetro. Nome do
fabricante impresso no corpo da
hidrográfica e cada uma deverá ter
tampa antiasfixiante. Tabela de
cores impressa embalagem e visor
que permita a rápida visualização.
Certificação Inmetro compulsória
de segurança escolares.
Cola líquida, transparente; para
uso escolar, isopor, tecido, papel;
a base de acetato de polivinila
(PVA), lavável; atóxica; secagem
rápida; acondicionada em frasco
pesando 40 g.; na cor branca.;
com validade mínima de 1 ano a
partir da data de entrega; com selo
do INMETRO na embalagem do
produto.
-1-

Marca

Vl. Unit.

Vl. Total

Leonora

R$ 0,47

R$ 2.206,65

Leonora

R$ 2,64

R$ 6.098,40

Leonora

R$ 0,49

R$ 3.151,68
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09

3.885

Caixa

14

3.255

Unid.

15

4.375

Unid.

16

4.604

Unid.

Lápis de cor longo, atóxico;
formato redondo; contendo 12
cores vivas e intensas. Deve vir
com informações do produto, do
fabricante e selo do INMETRO.
ABNT - NBR - 15236/05.
Pasta poliondas com aba e
elástico,
produzida
em
polipropileno transparente, cristal,
contendo elásticos na cor branca
em cada lado da pasta, fixados por
meio de ilhoses plásticos,
possuindo cantos arredondados na
aba superior e encaixe de
fechamento tipo meia lua, e na
aba interna lateral, abertura na
parte central para encaixe perfeito
do fechamento meia lua, medindo
233 mm de largura x 348 mm de
altura x 20 mm de lombada.
Constar no produto etiqueta com
dados de identificação do
fabricante.
Régua produzida em poliestireno
cristal/incolor, não flexível, com
graduação centímetro e milímetro,
medindo 30 cm de comprimento x
3,5 cm de largura x 3 mm de
espessura.
Tesoura
escolar
de
aço
inoxidável; medindo 11 cm; cabo
polipropileno atóxico; azul; para
destro, 2 dedos; com
rebite;
lâmina em aço inoxidável; ponta
arredondada.

Leonora

R$ 2,08

R$ 8.080,80

ACP

R$ 1,29

R$ 4.198,95

Waleu

R$ 0,43

R$ 1.881,25

Leonora

R$ 0,96

R$ 4.419,84

TOTAL
R$ 30.037,57
Itens acima: TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA. – CNPJ. 56.679.863/0001-91
Item

Qtd.

Unid.

02

8.840

Unid.

Descrição do Objeto
Borracha escolar branca de
papelaria nº 40, para apagar lápis
e grafite, macia, atóxica, não borra
e não esfarela, no formato
retangular. Composição: látex
natural,
borracha
sintética,
estireno, butadieno, abrasivos e
agentes
de
vulcanização.
Dimensões: 32 x 22 x 8 mm
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Marca

Vl. Unit.

Vl. Total

Redbor

R$ 0,12

R$ 1.060,80
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12

4.310

Caixa

(comp. x larg. x alt.). Validade
não inferior a 11 meses a partir da
data de recebimento. Primeira
qualidade.
Com
selo
do
INMETRO.
Massa de modelar soft com 12
cores que possa ser pintada com
tintas acrílicas (PVA e guache),
estojo com 12 cores com peso
mínimo de 200 g., à base de
carbohidratos e cereais, água,
glúten, cloreto de sódio, aroma,
aditivos e pigmentos; massa com
textura super macia, excelente
consistência, cores vivas e
miscíveis, que não esfarela;
produto atóxico, não mancha as
mãos e pode ser reaproveitada.
Indicada para crianças a partir de
3 anos de idade. Validade de 24
meses com selo INMETRO.

Acrilex

R$ 1,96

R$ 8.447,60

TOTAL
R$ 9.508,40
Itens acima: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – EPP.
CNPJ. 22.929.478/0001-33
Item

Qtd.

Unid.

03

3.325

Unid.

Descrição do Objeto
Caderno capa dura 1/4, medindo
140 mm x 200 mm, c/ 96 folhas
pautadas em papel offset 56gr,
com pautas azuis e margens
vermelhas, costurado, capa dura
confeccionada
em
papelão
reciclado 780gr, na cor azul
revestida externamente com papel
couché 120gr, com acabamento
plastificado, guardas internas
confeccionadas em papel offset
120gr branco.

Marca

Vl. Unit.

Vl. Total

Phyra 3B

R$ 2,28

R$ 7.581,00

TOTAL
R$ 7.581,00
Itens acima: PHYRA COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI – EPP. CNPJ. 58.273.491/0001-24
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Item

04

17

18

Qtd.

Unid.

Descrição do Objeto
Marca
Vl. Unit.
Vl. Total
Caderno
universitário
10
matérias, 200 folhas, medindo
200 mm x 275 mm; na cor azul;
miolo pautado confeccionado em
papel offset branco de 56g,
contendo 10 divisões, tendo cada
uma
19
folhas
pautadas
precedidas de uma divisória
interna impressa com campos
para:
horário
de
aulas,
1.240 Unid. informações do aluno, provas e Panamericana
R$ 6,97
R$ 8.642,80
trabalhos. Capa e contracapa dura,
confeccionada em papelão 780gr,
revestida externamente com papel
couché 120gr e acabamento em
laminação brilho; guardas internas
em papel couché branco 120gr,
espiralado com arame galvanizado
espessura 1,3mm, revestido em
nylon na cor preta, acabamento
coil lock e furação oblonga.
Caderno brochurão capa dura,
tipo universitário, na cor azul
medindo 200 mm x 275 mm, c/ 96
folhas pautadas em papel offset
56gr, com no mínimo 31 pautas
azuis e margens vermelhas;
costurado,
capa
dura
7.850 Unid.
Tilibra
R$ 3,40
R$ 26.690,00
confeccionada
em
papelão
reciclado
780gr,
revestida
externamente com papel couché
120gr,
com
acabamento
plastificado, guardas internas
confeccionadas em papel offset
120gr branco.
Gizão de cera, longo, não tóxico,
705
Caixa excelente qualidade, cores vivas e Piratininga
R$ 1,40
R$ 987,00
com selo do INMETRO. 12 cores.
TOTAL
R$ 36.319,80
Itens acima: L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP. – CNPJ. 03.639.354/0001-79
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Item

Qtd.

Unid.

05

8.400

Unid.

06

4.900

Unid.

10

1.255

Caixa

Descrição do Objeto
Caneta esferográfica na cor
azul, composta por resina
termoplástica, tinta à base de
corantes orgânicos e solventes,
ponta em latão e esfera de
tungstênio; carga removível,
escrita média, corpo transparente
cristal sextavado, com orifício
centralizado para ventilação; com
marca impressa, tampa com
respiro e haste para fixação; tubo
de
polipropileno
atóxico.
Rendimento mínimo de 1700m.
Produto com selo do INMETRO.
Caneta esferográfica na cor
vermelha, composta por resina
termoplástica, tinta à base de
corantes orgânicos e solventes,
ponta em latão e esfera de
tungstênio; carga removível,
escrita média, corpo transparente
cristal sextavado, com orifício
centralizado para ventilação; com
marca impressa, tampa com
respiro e haste para fixação; tubo
de
polipropileno
atóxico.
Rendimento mínimo de 1.700m.
Produto com selo do INMETRO.
Lápis de cor longo; formato
JUMBO; estojo com 12 cores
vivas; formato triangular; ideal
para uso escolar; resistente;
excelente apagabilidade. Deve vir
com informações do produto, do
fabricante e selo do INMETRO.
ABNT - NBR - 15236/05

Marca

Vl. Unit.

Vl. Total

Carimbras

R$ 0,38

R$ 3.192,00

Carimbras

R$ 0,38

R$ 1.862,00

Labra

R$ 6,96

R$ 8.734,80

TOTAL
R$ 13.788,80
Itens acima: DAMARIS RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME.
CNPJ. 16.540.524/0001-05
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Item

Qtd.

Unid.

Item

Qtd.

Unid.

13

5.195

Unid.

11

Descrição do Objeto
Marca
Vl. Unit.
Vl. Total
Lápis, corpo em madeira, nº 2,
na cor preta envernizada, no
formato sextavado, matéria da
carga mina grafite; medindo no
mínimo
170
mm.,
com
18.516 Unid.
Leo & Leo
R$ 0,15
R$ 2.777,40
identificação do fornecedor na
embalagem, acessório adicional:
apontado,
sem
borracha.
Certificação
do
INMETRO.
ABNT - NBR - 15236/05
TOTAL
R$ 2.777,40
Itens acima: ECOPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA. – ME.
CNPJ. 26.864.855/0001-54
Descrição do Objeto
Pasta com aba e elástico,
produzida em polipropileno,
transparente, cristal; contendo
elástico na cor branca em cada
lado da pasta, fixados por meio de
ilhoses plásticos, possuindo canto
arredondado na aba superior e
encaixe de fechamento tipo meia
lua na aba interna lateral, abertura
na parte central para encaixe
perfeito do fechamento meia lua;
medindo 180 mm de largura x
245 mm de altura. Constar no
produto etiqueta com dados de
identificação do fabricante.

Marca

Vl. Unit.

Vl. Total

Alaplast

R$ 0,78

R$ 4.052,10

TOTAL
R$ 4.052,10
Itens acima: PAPA´S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.
CNPJ. 64.745.847/0001-88
Porto Ferreira, 07 de março de 2017.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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