
Ata de Registro de Preços nº 001/2012 
Objeto: Aquisição de diversos Materiais de Papelaria e Escritório para os Departamentos 

Municipais, com entregas parceladas no período de 6 (seis) meses ou até o esgotamento 
das quantias, conforme especificações constantes no anexo II do edital. 
 

PROCESSO Nº 036/2012/PMES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2012 

 

RODRIGO TONELOTTO - EPP, CNPJ nº. 02.514.617/0001-50 

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO Marca 
Preço 

Unitário 
Registrado 

Preço 
Total 

Registrado 

4 10 Peças 

Bobina de papel Kraft – gramatura 80gr/m2 
de 0,60mt altura, confeccionado a partir de 
fibras longas e virgens, pesando no mínimo 
25 quilos Sampa  R$ 30,50 R$ 305,00 

6 100 Unidades 

Caderno espiral; de arame galvanizado; 
espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 
universitário; com capa em 1 cor, pesando 
250g/m2; com 200 folhas com divisões; 
gramatura da folha 56g/m2 Jandaia  R$ 3,75 R$ 375,00 

11 3700 Unidades 

Caneta esferográfica, cor azul, características 
do produto:   Caneta esferográfica com tampa 
ventilada.  Corpo hexagonal transparente.   
Tinta azul e esfera de tungstênio que 
garantam um ótimo rendimento, sem falhar.  
Ponta fina de 1,00 mm, com registro no 
INMETRO. Marca de referencia: Bic ou 
similar Bic R$ 0,38 R$ 1.406,00 

12 1100 Unidades 

Caneta esferográfica, cor preta, 
características do produto:   caneta 
esferográfica com tampa ventilada.  Corpo 
hexagonal transparente.   Tinta preta e esfera 
de tungstênio que garantam um ótimo 
rendimento, sem falhar.  Ponta fina de 1,00 
mm, com registro no INMETRO. Marca de 
referência: Bic ou similar Bic R$ 0,38 R$ 418,00 

13 1200 Unidades 

Caneta esferográfica, cor vermelha, 
características do produto: Caneta 
esferográfica com tampa ventilada.  Corpo 
hexagonal transparente.   Tinta vermelha e 
esfera de tungstênio que garantam um ótimo 
rendimento, sem falhar.  Ponta média de 1,00 
mm, com registro no INMETRO. Marca de 
referência: Bic ou similar Bic  R$ 0,38 R$ 456,00 

21 130 Tubos 

Cola adesiva, instantânea, universal 5g, 
Frasco rígido, com um longo bico para 
aplicação mais precisa. Um pingo de cada 
vez. Ideal para áreas pequenas e difíceis de 
serem alcançadas. Marca de Referência: 
Super Bonder ou similar Super Bonder R$ 4,45 R$ 578,50 

26 515 Tubos 

Cola; bastão; para uso escolar/escritório; a 
base de água, lavável; atóxica; acondicionada 
em tubo bastão; pesando NO MÍNIMO 38 gr; 
na cor branca; em caixa com 06 unidades; 
com validade mínima de 1 ano a partir da 
data de entrega; com selo do INMETRO na 
embalagem do produto. Marca de Referência: 
Pritt ou similar Faber  R$ 4,00 R$ 2.060,00 

27 300 Unidades 

Corretivo líquido, conteúdo de 18ml; a base 
de água; não tóxico; inodoro, selo de 
segurança do INMETRO descrito na etiqueta 
original da embalagem; além da composição 
química; do nome do  responsável técnico e a 
razão social da empresa; CNPJ;  com o Branquinho  R$ 0,64 R$ 192,00 



respectivo endereço. Acondicionados em 
caixas com 12 unidades 

29 100 Peças 

Grampeador; de mesa; estrutura metálica; 
base plástica; medindo 
(19,5x4,5x8,0)cm(compr.x larg.frente x 
alt.frente); na cor preto; 26/6; com capacidade 
mínima para grampear e afinetar 25 folhas 
(papel 75g/m2) Leo  R$ 13,05 R$ 1.305,00 

42 2000 Resmas 

Papel Sulfite Office, tamanho: A4, medida: 
210x297mm, gramatura: 75 g/m2, resma com 
500 folhas, alcalino, com selo  de 
responsabilidade Ambiental “Florestas 100% 
plantadas e renováveis” 
Alvura mínima de 90%, conforme norma iso; 
opacidade mínima de 87%; umidade entre 
3,5% (+/-1,0), conforme norma tappi; corte 
rotativo, ph alcalino cor branco; embalagem 
revestida em bopp; com certificação 
ambiental FSC ou cerflor Imex  R$ 8,59 R$ 17.180,00 

48 200 Unidades 

Régua plástica de 30 cm, régua comum, em 
acrílico cristal, tamanho 30cm, de 
comprimento x 3,5cm de largura x 0,3cm de 
espessura, com graduação precisa. Waleu  R$ 0,22 R$ 44,00 

 
CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP, CNPJ nº. 11.384.692/0001-35 

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO 
MARCA 

Preço 
Unitário 
Máximo 

Preço Total 
Máximo 

1 90 Unidades 

Almofadas para carimbo (azul/vermelha), nº. 2. 
Composição básica: Resinas Termoplásticas, tinta 
a base de corantes orgânicos, solventes e tampa 
de metal. Marca de Referência: Pilot ou similar 

 
PILOT 

R$ 7,37 R$ 663,30 

2 100 Unidades 

Apontador de lápis escolar sem depósito, lâmina 
em aço temperado de alta resistência, formato 
ergonômico, com nome do fabricante no produto, 
fabricação nacional e com selo do INMETRO. 
Faber Castell ou similar 

FABER R$ 0,60 R$ 60,00 

3 30 Caixas 

Bobinas de papel acetinado para calculadora 57 
mm x 60 mts. Caixas contendo 30 (trinta) bobinas, 
1ª linha. 

COLORPEL R$ 14,30 R$ 429,00 

7 400 Unidades 

 
Caixa para arquivo, tipo arquivo morto, material: 
papelão, reforçada (espessura mínima 03 mm), 
montável, dimensões 135 x 250 x 360 mm. 

CG R$ 0,84 R$ 336,00 

8 500 Unidades 

Caixa para arquivo, tipo arquivo morto, material: 
em polipropileno corrugado, reforçada (espessura 
mínima 03 mm), montável, com furos e aberturas 
para travas nas laterais, com tampa cor: azul, 
amarela, cinza, vermelha, dimensões 135 x 250 x 
360 mm. 

ALAPLAST R$ 1,93 R$ 965,00 

9 600 Unidades 

Caixa para arquivo, tipo arquivo morto, material: 
em polipropileno corrugado, reforçada (espessura 
mínima 03 mm), montável, com furos e aberturas 
para travas nas laterais, com tampa cor: azul, 
amarela, cinza, vermelha, cor: azul, amarela, 
cinza, vermelha, dimensões 135 x 300 x 400 mm. 
(30x40-grande) 

ALAPLAST R$ 3,62 R$2.172,00 

22 110 Caixa 

 
Clipes nº. 2/0, caixa com 500g, em arame de aço 
galvanizado) 1ª linha. 

GASFER R$ 4,23 R$ 465,30 

23 50 Caixa 

 
Clipes nº. 4/0, caixa com 500g, em arame de aço 
galvanizado) 1ª linha. 

GASFER R$ 4,23 R$ 211,50 

24 60 Caixa 

 
Clipes nº. 6/0, caixa com 500g, em arame de aço 
galvanizado) 1ª linha. 

GASFER R$ 4.23 R$ 253,80 



25 45 Caixa 

 
Clipes nº. 8/0, caixa com 500g, em arame de aço 
galvanizado) 1ª linha. 

GASFER R$ 4,23 R$ 190,35 

30 60 Caixa 
 
Grampo 23/8 (“5/16”) para 50 folhas. 

BACCHI R$ 1,44 R$ 86,40 

32 200 Unidades 

 
Lápis borracha, Borracha abrasiva, Madeira 
Plantada de alta qualidade, Pré – apontado, 
Atóxico (Produto e Embalagem), Benefícios: Ideal 
para apgar pequenas áreas escritas á tinta, 
datilografadas ou impressas, Ecológica e fácil de 
apontar, Pronto pra o uso e  seguro para o uso. 

LABRA R$ 0,85 R$ 170,00 

35 70 Unidades 

Livro (ata) com 100 folhas de capa dura e na cor 
preta (tipo brochura) capa/contra capa: papelão 
700grs revestido em papel 90grs plastificado e 
folhas internas papel off-set 56grs; medidas 
mínimas de 205mm x 300mm 
Medindo (210x305)mm vertical; com 100 folhas 
(numeradas); papel off-set, pesando 56g/m2 

MEGA R$ 4,89 R$ 342,30 

39 40 Peças 

Mouse; confeccionado em plástico; ótico, com fio; 
com 2 botões; com botão de rolagem scroll; 
compatível com windows 98/2000/ME/XP; com 
conector da base tipo USB; resolução 800 DPI; 
garantia 03 (três) meses balcão-PS2. 

NEWLINK R$ 7,10 R$ 284,00 

40 100 Resmas 

Papel sulfite, formato A3, medindo 297 x 420mm, 
gramatura 75g/M², na cor branca, alvura mínima 
de 90%, conforme norma ISO, acondicionado em 
embalagem com interior e exterior 
impermeabilizado, resma com 500 folhas, caixa 
com 05 resmas. 
Alvura mínima 90%,conf.norma iso, p/papel 
branco; opacidade mínima de 87% conforme 
norma tappi; umidade entre 3,5% e (+/-1,0), 
conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino 
cor branca; embalagem revestida em bopp; com 
certificação ambiental fsc ou cerflor 

REPORT R$ 22,25 R$2.225,00 

45 600 Unidades 

Pasta suspensa em polipropleno, medindo: 
245x335x40, cor: branca ou fumê, Pasta plástica 
em polipropileno (PP) texturizado na espessura 
0,50mm. Material leve, atóxico, resistente e 
reciclável. 

ALAPLAST R$ 1,60 R$ 960,00 

47 10 Bobina 

Papel adesivo transparente, tipo contact, com 25 
metros de comprimento, Auto-Adesivo, Indicação 
de Uso: Para Encapar Materiais, Forrar, 
Embrulhar, etc., Dimensão do Produto (Largura X 
Altura X Profundidade): 450 x 68 x 1 mm, Peso do 
Produto: 0,070 kg, Dimensão da Embalagem: 450 
x 68 x 1 mm, Peso da Embalagem: 0,070 kg, 
Garantia: 36 Meses 

POLIFIX R$ 20,70 R$ 207,00 

49 35 Peças 

Teclado para microcomputador; pc/atx, em 
silicone e a prova d'água; teclas de função na 
posição vertical; disposição das teclas padrão 
abnt-2 em português,106 teclas, dimensões 
455,0x137.0x3.0mm; com conector ps2, 
compatível com windows 98/me/xp; 01 ano 
balcão; norma abnt-2 

NEWLINK R$ 10,90 R$ 381,50 

50 40 Frascos 

Tinta para carimbo: azul, sem óleo. Frascos com, 
no mínimo, 40 ml, composição básica: resinas 
termoplásticas, tinta a base de água, corantes e 
aditivos 

RADEX R$ 1,45 R$ 58,00 

51 40 Frascos 

Tinta para carimbo: preta, sem óleo. Frascos com 
, no mínimo, 40 ml, composição básica: resinas 
termoplásticas, tinta a base de água, corantes e 
aditivos 

RADEX R$ 1,45 R$ 58,00 

52 20 Frascos 

Tinta para carimbo: vermelha, sem óleo. Frascos 
com, no mínimo, 40 ml, composição básica: 
resinas termoplásticas, tinta a base de água, 

RADEX R$ 1,45 R$ 29,00 



corantes e aditivos 

53 80 Unidades 

Caixa para arquivo, tipo arquivo morto, material: 
em polipropileno corrugado, reforçada (espessura 
mínima 03 mm), montável, com furos e aberturas 
para travas nas laterais, com tampa cor: azul, 
amarela, cinza, vermelha, dimensões 135 x 250 x 
360 mm. 

ALAPLAST R$ 1,93 R$154,40 

 
 
ANTONIO GERALDO COSTA EPP, CNPJ nº. 57.083.578/0001-76 

ITEM QUANT. UNID 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

Preço 
Unitário 
Máximo 

Preço Total 
Máximo 

10 300 Unidades 

Caneta destaca texto, com  ponta macia e tinta 
florescente para destacar, na cor amarela, tinta 
resistente à luz, corpo em polipropileno opaco; ponta 
5mm. 

MARIPEL R$ 0,54 R$ 162,00 

16 160 Unidades Caneta hidrográfica 850 preta, azul ou vermelha PILOT R$ 1,38 R$ 220,80 

17 80 Unidades Caneta marcador permanente 1100 PILOT R$ 1,81  R$144,80 

18 40 Unidades 
Caneta para transparência, cor: azul, Ponta: Fina 0,7 
mm, Tinta à base de solvente permanente. 

PILOT 
R$ 2,11 R$ 84,40 

19 40 Unidades 
Caneta para transparência, cor: preta, Ponta: Fina 
0,7 mm, Tinta à base de solvente permanente. 

PILOT 
R$ 2,11 R$ 84,40 

20 20 Unidades 
Caneta para transparência,  cor: vermelha, Ponta: 
Fina 0,7 mm, Tinta à base de solvente permanente. 

PILOT 
R$ 2,11    R$ 42,20 

28 200 Rolos 

Fita adesiva crepe, cor branca, tamanho: 50mm x 
50m, pesada 40g/m², a base de borracha de resina, 
gramatura  do adesivo: 20 gr/m2, gramatura do 
papel 40gr/m2 

FITPEL R$ 4,55 R$ 910,00 

31 10 Caixa 
Holerith padrão tracionador, LAB 2, com bloqueio, 
205 x 5, contendo no mínimo 2000 jogos, seguindo o 
padrão da Moore ou similar 

INFORMS R$150,00 R$1.500,00 

34 500 Unidades 

Lápis preto, nº. 02, com grafite macio e resistente, 
sem quebrar o grafite ao apontar, com exclusivo 
processo de colagem da mina, que proporciona 
maior resistência a quebra, de forma hexagonal, 
traço escuro de alta apagabilidade, medidas do lápis 
apontado com tamanho de 17,5 centímetros, 
confeccionado com 100% madeira de 
reflorestamento, com grafite mais grosso de 3,3mm, 
composição: grafite, madeira plantada e material 
cerâmico, fabricação nacional. Embalagem  com 
selo do INMETRO. Marca Faber Castell ou similar. 

FABER 
CASTELL 

R$ 0,21 R$ 105,00 

36 150 Unidades 
Mídia DVD; DVD-R, para gravação de áudio e vídeo; 
tipo óptica gravavel, imprimível; capacidade 8.5 GB e 
120 minutos; 8x; 

ELGIN R$ 1,24 R$ 186,00 

37 700 Unidades 
Mídia CD-R; para gravação áudio e dados; óptica 
gravável; capacidade de 700 MB e 80 minutos; 
velocidade de 52x; na cor prateada; 

HONTEK R$ 0,52 R$ 364,00 

38 500 Unidades 
Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados; 
óptica regravavel; capacidade de 700 MB e 80 
minutos; velocidade de 52x; na cor prateada; 

ELGIN R$ 1,30 R$ 650,00 

41 150 Resmas 

Papel sulfite, formato Ofício 2 (216x330mm), 75g/m², 
com fibras longitudinais para reprografia, embalagem 
interior e exterior impermeabilizado, devendo constar 
as especificações e o nome do fabricante do papel 
na parte, externa da embalagem (embalagem com 
500 folhas) 
Alvura mínima de 90%, conforme norma ISO; 
opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-
1,0),conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino 
cor branca; embalagem revestida em Bopp; com 
certificação ambiental fsc ou cerflor 

Chamex R$ 12,37 R$ 1.855,50 

43 500 Unidades 
Pasta de A/Z lombo largo. 1º linha., tamanho ofício, 
reforçada, cores: verde, azul ou cinza 

Frama R$ 4,51 R$ 2.255,00 



44 100 Unidades 
Pasta de A/Z lombo estreito. 1º linha., tamanho 
ofício, reforçada, cores: verde, azul ou cinza 

Frama R$ 4,51 R$ 451,00 

46 1000 Unidades 

Pasta suspensa (cabide); cartão prensado,tipo 
pendular em forma de cabide; gramatura mínima de 
300g/m2; grampo trilho; no tamanho oficio; visor em 
acetato transparente,c/etiqueta branca p/ 
identificação; na cor parda 

Dello R$ 0,66 R$ 660,00 

 

 
Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira 


