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Extrato da Ata de Registro de Preço nº 072/2014 – Processo nº 704/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Guardian Comercial & Serviços Ltda - 

EPP e PROCOMP – Produtos e Serviços de Informática Ltda. – Objeto: Registro de preços de 

materiais de escritório – Preços registrados para a detentora Guardian Comercial & Serviços 

Ltda – EPP na seguinte ordem (item, qtd. estimada, und., descrição, marca e valor unitário): 

item 1 – 20 – UN - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO corpo feito de plástico resistente, 

medindo 60 mm x 150 mm x 45 mm (larg x compr x alt). Com base de feltro. - Pilot - R$ 13,28; 

item 2 – 400 – UN - APONTADOR DUPLO PARA LÁPIS comum e jumbo, com depósito oval 

acoplado, com lâminas em aço fixada por parafuso, sem ondulações, perfeitamente ajustada e 

afiada. Confeccionado em PET (politereflalato de etila). Medidas: 55 mm de altura X 48 mm de 

diâmetro. Atóxico. Produto certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 1,45; item 3 – 2300 – 

UN - ARQUIVO MORTO DE PAPELAO 360 X 250 X 135 MM (C x A x L) medidas 

aproximadas, em papelão pardo, no tamanho ofício. Constar impresso em três partes do corpo 

do produto. – Dema - R$ 1,98; item 4 – 1500 – UN - ARQUIVO MORTO POLIONDA 

VARIAS CORES em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 25 

cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da 

referência, local, data, prazo e conteúdo. Cores diversas. – Polycart - R$ 4,31; item 5 – 1500 – 

UN - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO em papel off-set, removível e reposicionável, sem 

pauta, medindo 76 x 102 mm, bloco com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, na 

cor amarela. – Jocar - R$ 2,50; item6 – 900 – PCT - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO em 

papel off-set, removível e reposicionável, sem pauta; medindo 38 x 51 mm, pacote contendo 4 

blocos com 100 folhas cada, embalado em filme de polipropileno, na cor amarela. – Jocar - R$ 

3,71; item 7 – 20 – UN - BOBINA PLASTICA transparente, nas medidas 45cm de largura x 25 

metros de comprimento x 0,04mm de espessura. – Dac - R$ 33,20; item 8 – 1000 – UN - 

BORRACHA branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis. Deve estar 

gravada no próprio produto sua marca. O produto deverá ser atóxico. Composição: borracha 

natural. Produto com certificação do Inmetro. - Leo & Leo - R$ 0,41; item 9 – 500 – UN - 

CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA, 96 FOLHAS, capa azul, costurado, formato 200 

mm x 275 mm, miolo 56 g/m² com pautas azuis e margens azuis. Contendo no mínimo 31 

pautas, sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel 115 

g/m² , papelão 780 g/m² e forro 120 g/m². Com aplicação de plastificação polietileno na capa. 

Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 15733:2009. - Brimpress - R$ 7,11; item 10 – 

300 – UN - CADERNO ESPIRAL, tipo universitário 1 x 1, 96 folhas, capa dura, medindo 200 

mm x 275 mm, capa e contra capa papelão 770 g/m², revestido em papel couchê 115 g/m², 

miolo 56 g/m² e espiral galvanizado revestido. Sendo todo confeccionado em material off-set. 

Brimpress - R$ 7,42; item 11 – 460 – UN - CALCULADORA 12 DIGITOS, sem bobina, 

alimentação por bateria e solar, visor de LCD, teclas plásticas, com memória, calculo de 

porcentagem, tecla multifunção. Cor prata. Medidas: 19 comprim. X 14,5 larg. – RSB - R$ 

15,52; item 12 – 12000 – PÇ - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, carga removível, escrita 

média 1,0 mm, ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, 

sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de 

segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme 

sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a 

escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de 



validade. Produto de acordo com a norma EN 71. – BI C - R$ 0,60; item 13 – 7000 – UN - 

CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, carga removível, escrita média 1,0 mm, ponta de latão 

ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência 

impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para 

fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir 

folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 

apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Produto de acordo com a 

norma EN 71. – BIC - R$ 0,60; item 14 6000 – PÇ - CANETA ESFEROGRAFICA 

VERMELHA, carga removível, escrita média 1,0mm, ponta de latão ou metal esfera de 

tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo 

do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. 

Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 

retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar 

ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Produto de acordo com a norma EN 71. 

– BIC -R$ 0,60; item 15 – 1500 – UN -  CANETA MARCA TEXTO fluorescente, não tóxico, 

boa resistência à luz, tinta composição especial fluorescente, ponta em poliéster chanfrada, não 

recarregável, na cor amarela. Certificado pelo Inmetro. – Jocar - R$ 1,16; item 16 – 700 – UN - 

CANETA MARCA TEXTO fluorescente, não tóxico, boa resistência à luz, tinta composição 

especial fluorescente, ponta em poliéster chanfrada, não recarregável, na cor verde. Certificado 

pelo Inmetro – Jocar - R$ 1,16; item 17 – 100 – UN - CANETA PERMANENTE para escrita 

em CD/DVD, ponta de poliacetal 1.0 mm, com protetor de metal, tinta a base de álcool, 

espessura de escrita em papel de 0.1mm, ideal para escrita em CD, DVD, vinil, acrílico, vidros e 

filme na cor preta. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 1,81; item18 – 100 – UM - CANETA 

PONTA POROSA ULTRAFINA, COR PRETA. entre 0.5 e 0.4mm – CIS - R$ 4,31; item 19 – 

1000 – UN -  CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, confeccionada em lâmina de pp reciclado 

(polipropileno), superfície fosca na frente e lisa no verso, com espessura mínima de 30 micras e 

formato 220 x 307 mm, com acabamento em corte reto, nas cores cristal e preto. O licitante 

vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis após, o término da sessão, laudo, emitido 

por laboratório credenciado pelo inmetro, determinando que o produto está conforme as 

exigências sobre toxicologia da norma abnt nbr 15.236/2012. – Ecoplaca - R$ 0,60; item 20 – 

400 – CX – CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, Nº 2/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS 

acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente. Constar na 

embalagem: código de barras, marca, peso e dados de identificação do fabricante. – Orda - R$ 

9,05; item 21 – 200 – CX - CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, Nº 4/0 - CAIXA COM 500 

GRAMAS acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente. 

Constar na embalagem: código de barras, marca, peso e dados de identificação do fabricante. – 

Orda - R$ 9,05; item 22  - 120 – CX - CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, Nº 6/0 - CAIXA 

COM 500 GRAMAS acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão 

resistente. Constar na embalagem: código de barras, marca, peso e dados de identificação do 

fabricante. – Orda - R$ 9,05; item 23 – 200 – CX - CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, Nº 8/0 - 

CAIXA COM 500 GRAMAS acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de 

papelão resistente. Constar na embalagem: código de barras, marca, peso e dados de 

identificação do fabricante. – Orda - R$ 9,05; item 24 – 700 – UN - COLA EM BASTAO para 

uso diverso, a base de éter de poliglucosideo, atóxica, acondicionada em tubo bastão, pesando 

40 g, na cor branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do 

Inmetro, conforme NBR 15236. – Pritt - R$ 9,83; item 25 – 200 – UN - COLA 

INSTANTÂNEA com 5grs a base de ciano de cianoacrilato, ideal para uso em porcelana, metal, 

borracha, couro, madeira, papel e em determinados tipos de plásticos. Super Bond - R$ 8,36; 



item 26 – 600 – UN - COLA LIQUIDA BRANCA, com 100g lavável, composição: resina de 

PVA, produto atóxico; frasco retangular pet, bico aplicador econômico, tampa com respiro. 

Produto certificado pelo INMETRO de acordo com a norma de segurança do artigo escolar não 

recomendado para crianças menores de três anos e indicação do prazo de validade. O licitante 

vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, Laudo de 

toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009, emitido por laboratório acreditado pelo 

Inmetro. – Acrilex - R$ 3,28; item 27 – 240 – UN - COLCHONETE nº 05, acondicionado em 

caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

– Orda - R$ 4,05; item 28 - 240  - UN - COLCHONETE nº 07, acondicionado em caixa de 

papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. Orda - 

R$ 4,66; item 29 – 100 – UN - COLCHONETE nº 08, acondicionado em caixa de papelão 

resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. Orda - R$ 5,43; 

item 30 – 100 – UN - COLCHONETE nº 12, acondicionado em caixa de papelão resistente com 

72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. Orda - R$ 7,59; item 31 – 50 – 

UN - COLCHONETE nº 15, acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, 

constar na embalagem identificação do fabricante. – Orda - R$ 13,28; item 32 -  500 – UN - 

CORRETIVO LIQUIDO, a base de água 18ml, para correção de erros esferográficos, 

datilográficos, fax e fotocópias. Não tóxico, embalagem plástica com 18ml. Validade mínima 

para uso de 12 meses após a data da entrega do mesmo. Frama - R$ 2,46; item 33 – 1000 – UM 

- ELASTICO LATEX especial nº 18, borracha natural e aceleradores, caixa contendo 25 

gramas. Red Dor - R$ 2,03; item 34 – 28000 – UM - ENVELOPE de papelaria, em papel Kraft, 

tipo saco, sem impressão, medindo 260 x 360 mm. – Scrity - R$ 0,28; item 35  - 100 – UN - 

ENVELOPE de papelaria, tipo saco, branco, sem impressão, medindo 176 x 250mm.  - Scrity 

- R$ 0,21; item 36 – 4000 - UN  - ENVELOPE de papelaria, tipo saco, kraft natural, sem 

impressão, medindo 176 x 250mm. – Scrity - R$ 0,13; item 37  - 2000 – UN - ENVELOPE de 

papelaria, tipo saco, kraft natural, sem impressão, medindo 310 x 410mm. – Scrity - R$ 0,41; 

item 38 – 10000 – UN -ENVELOPE PARA CONVITES, COR PRETO, DIMENSÕES 163 X 

225 MM, GRAMATURA 180G. – Romitec - R$ 1,64; item 39  - 100 – UN - ENVELOPE 

plástico, para pasta catálogo, com 0,15mm de espessura, transparente, com 04 furos. Caixa 

contendo 400 unidades. Dac - R$ 96,58; item 40 – 2200 – UN - ENVELOPE tipo carta, 

medindo 23 x 11,5cm, sem cep, com 75 gramas. – Scrity - R$ 0,05; item 41 -  1000 – UN - 

ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, COM A MEDIDA DE 09 MM, injetadas 

através de grãos de pet reciclado pós consumo (politereftalato de etila), com propriedades que 

garantam durabilidade e facilidades no manuseio, para a capacidade 60 folhas. – Ecoplaca - R$ 

0,16; item 42 – 200 – UN - ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, COM A 

MEDIDA DE 17 MM, injetadas através de grãos de pet reciclado pós consumo (politereftalato 

de etila), com propriedades que garantam durabilidade e facilidades no manuseio, para a 

capacidade 130 folhas  Ecoplaca - R$ 0,39; item 43 – 300 - UN  - ESPIRAL PLÁSTICA PARA 

ENCADERNAÇÃO, COM A MEDIDA DE 20 MM, injetadas através de grãos de pet reciclado 

pós consumo (politereftalato de etila), com propriedades que garantam durabilidade e 

facilidades no manuseio, para a capacidade de 160 folhas. – Ecoplaca - R$ 0,50; item 44 – 100 – 

UN - ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, COM A MEDIDA DE 29 MM, 

injetadas através de grãos de pet reciclado pós consumo (politereftalato de etila), com 

propriedades que garantam durabilidade e facilidades no manuseio, para a capacidade de 235 

folhas – Ecoplaca - R$ 0,99; item 45 – 100 – UN - ESPIRAL PLÁSTICA PARA 

ENCADERNAÇÃO, COM A MEDIDA DE 50 MM, injetadas através de grãos de pet reciclado 

pós consumo (politereftalato de etila), com propriedades que garantam durabilidade e 

facilidades no manuseio, para a capacidade de 400 folhas. – Ecoplaca -  R$ 1,55; item 46 – 300 



– UN - ESTILETE estreito com corpo plástico colorido, lâmina em aço resistente, com grip 

emborrahado. -  CIS - R$ 0,86; item 47 – 300 – UN - ESTILETE largo com corpo plástico 

colorido, lâmina em aço resistente, com grip emborrachado. – CIS - R$ 1,42; item 48 -  20 – 

UN - ESTOJO PARA PEQUENOS OBJETOS, confeccionado com lâmina de pet reciclado pós-

consumo, na cor verde translúcido, medindo 0,20 x 0,12m x 50 microns de espessura, faca 

especial de corte vinco, Personalizado com Brasão, impresso em cor branca, com tinta atóxica e 

resistente. Acabamento com “moeda” de velcro para fechamento. O licitante vencedor deverá 

apresentar, em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, Laudo de toxicologia do 

fabricante em conformidade com as normas abnt nbr 12536 (segurança de artigos escolares) nm 

300, parte 3 (segurança de brinquedos), emitido por laboratório credenciado pelo inmetro. – 

Ecoplaca - R$ 4,14; item 49 – 50 – CX - ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, 

TAMANHO CARTA (101,6 X 33,9) MM, CAIXA C/ 1.400 UNIDADES UTILIZAÇÃO EM 

IMPRESSA MATRICIAL. – Polifix - R$ 47,43; item 50 – 30 – UN - ETIQUETA AUTO 

ADESIVA BRANCA 12,7X44,5 em folha com 04 carreiras, contendo 80 etiquetas por folha e 

8.000 etiquetas por caixa com 100 folhas. – Polifix - R$ 47,43; item 51 – 50 -  CX - 

ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 212,73x138,11 C/ 2 CADA FOLHA , caixa com 100 

folhas – Polifix - R$ 47,43; item 52 – 400 – UN - EXTRATOR DE GRAMPOS tipo espátula 

em aço inoxidável, em dimensões mínimas de 15 x 1,8 x 1,8 cm. Embalado individualmente em 

caixa de papelão. – Bacchi - R$ 2,59; item 53  - 1500 – UN - FITA ADESIVA EM 

POLIPROPILENO 48 MM X 50 MM TRANSPARENTE, em filme de polipropileno 

biorentado, cola acrílica e tubete de papelão. – Adelbras - R$ 4,23; item 54 – 400 – UN - FITA 

ADESIVA EM POLIPROPILENO PARA EMPACOTAMENTO 12 MM X 40 M, 

TRANSPARENTE , em filme de polipropileno biorentado, cola acrílica e tubete de papelão. – 

Flax - R$ 1,14; item 55 – 200 – RL - FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 M para 

empacotamento, em filme de polipropileno biorentado, cola acrílica e tubete de papelão. Flax - 

R$ 4,23; item 56 – 400 – RL - FITA CREPE 12 X 50, auto colante, composto em papel 

saturado, borracha natural e resinas sintéticas em tubetes de papelão. -  Flax - R$ 3,36; item 57 

– 1200 – UN - FITA CREPE 18 X 50, auto colante, composto em papel saturado, borracha 

natural e resinas sintéticas em tubetes de papelão. – Branca – Flax - R$ 3,45; item 58 -  700 – 

RL - FITA CREPE 48 X 50, auto colante, composto em papel saturado, borracha natural e 

resinas sintéticas em tubetes de papelão. – Branca – Flax - R$ 10,09; item 59 -  250 – CX - 

GRAFITE PARA LAPISEIRA com espessura/ diâmetro de 0,7 mm, graduação (HB), cor preta; 

estojo contendo 12 minas/grafites. - Leo & Leo - R$ 0,56; item 60 – 250 – CX - GRAFITE 

PARA LAPISEIRA com espessura/diâmetro de 0,5 mm, graduação (HB), cor preta; estojo 

contendo 12 minas/grafites. - Leo & Leo - R$ 0,56; item 61 – 600 - UN  -GRAMPEADOR 26/6 

de metal cor preto, base plástica, utilize grampo de 26/6, grampeie até 25 folhas, trilho cromado, 

medindo 15,5 cm de comprimento. Embalado individualmente em caixa contendo dados do 

fabricante e informações do produto. – Jocar - R$ 12,07; item 62 – 150 – UN - 

GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ 100 FLS. estrutura metálica com base plástica 

reforçada; para grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, com capacidade para grampeador, no mínimo, 

100 folhas de papel 75g/m²; medidas: 28,5 x 17 x 7 cms. – Make - R$ 55,62; item 63 -  50 – 

CX - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6, caixa com 3500 unidades, acondicionado em 

caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame 

galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem marca, código de barras e dados de 

identificação do fabricante. – Bacchi - R$ 10,86; item 64 – 50 – CX - GRAMPO PARA 

GRAMPEADOR 23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, acondicionado em caixa de papelão 

com abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas 

cortantes. Constar na embalagem marca, código de barras e dados de identificação do 



fabricante. – Bacchi - R$ 17,42; item 65  - 50 – CX - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/20, 

caixa com 1000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O 

produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 

embalagem marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. – Bacchi -  R$ 

15,95; item 66 – 650 – CX - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06, CAIXA COM 5.000 

UNIDADES. , acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá 

ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem marca, 

código de barras e dados de identificação do fabricante.  - Jocar - R$ 3,62; item 67 – 20 – CX - 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/12, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de 

papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter 

pontas cortantes. Constar na embalagem marca, código de barras e dados de identificação do 

fabricante. – Bacchi - R$ 16,64; item 68  - 100 – CX - GRAMPO TRILHO para pasta tipo trilho, 

em chapa de aço, utilizado para fixação de papéis. O produto deverá vir embalado em caixa de 

papelão contendo 50 unidades. Deverá constar na embalagem código de barras e dados de 

identificação do fabricante. – Jocar - R$ 9,83; item 69 -  40 – UN - ÍNDICE TELEFONICO 

COMERCIAL DE A/Z medindo aproximadamente 137 mm x 210 mm, com 84 folhas, capa e 

contra capa em papelão e papel couchê e miolo em papel off-set. - Index Tel -  R$ 25,44; item 

70 – 100 – UN - LAPIS BORRACHA composição em madeira, borracha natural, borracha 

sintética, cargas, óleo mineral e acelerador e produto não tóxico na medida aproximada de 170 

mm. Certificado pelo Inmetro. Labra - R$ 2,85; item 71 – 12 – 500 – UN - LÁPIS GRAFITE 

SEXTAVADO, com espessura mínima de 2mm, nº2, com dimensões aproximadas de 7,0 mm 

de diâmetro e comprimento de 175 mm. Lápis composto de mina baseada de grafite, resistente. 

Escrita macia, escura e de excelente apagabilidade, fácil de apontar: produzido com materiais 

totalmente atóxicos. Produzido em resina sintética ou madeira reflorestada, isenta de nós 

apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não 

permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco 

contínuo e uniforme. Produto certificado pelo Inmetro. Leo & Leo - R$ 0,34; item 72 – 500 – 

UN - LAPISEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO COM PONTEIRA EM METAL, 0.5 

TÉCNICA – Jocar - R$ 4,05; item 73 – 500 – UN - LAPISEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO 

RÍGIDO COM PONTEIRA EM METAL, 0.7 TÉCNICA – Jocar - R$ 4,05; item 74 – 50 – UN 

- LIVRO ATA com 100 folhas numeradas, sem margem, cor preta. - Pagina Brasil - R$ 13,80; 

item 75 – 50 – UN - LIVRO ATA com 200 folhas numeradas, sem margem, cor preta. Pagina 

Brasil - R$ 18,11; item 76 – 50 – UN - LIVRO ATA com 50 folhas numeradas, sem margem, 

cor preta. - Pagina Brasil - R$ 8,88; item 77 – 100 – UN - ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO, 

caixa de correspondência em polipropileno, com 03 andares, móvel, na cor fume. - Waleu - R$ 

37,42; item 78 – 300 – UN - PAPEL CONTACT, laminado de PVC auto-colante, protegido no 

verso por papel siliconado, padrão transparente, c/ 25m cada. De boa qualidade. Politac - R$ 

72,43; item 79 – 500 – UN - PASTA A-Z - OFÍCIO de papelão, lombada larga, tamanho ofício, 

com ferragem de alavanca niquelada, com visor, sem cantos vivos ou rebarbas. Frama - R$ 

10,61; item 80 – 150 – UN - PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES. grossos 

(0,15mm), medindo aproximadamente 243 mm x 333 mm, capa e contra capa em cartão 

revestido de plástico preto, com 4 parafusos metálicos e com visor para identificação  Dac - 

R$ 59,93; item 81 – 300 – UN - PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES grossos 

(0,15mm), medindo aproximadamente 243 mm x 333 mm, capa e contra capa em cartão 

revestido de plástico preto, com 4 parafusos metálicos e com visor para identificação. Dac - 

R$ 46,56; item 82 – 1000 - UN  - PASTA COM ELÁSTICO, com lombada expansível, 

medindo 235 x 348 mm, confeccionada com lâmina de pet reciclado (politereftalato de etila), 

espessura de 0,40 microns, vincos na dobra, que permitam expansão da capacidade volumétrica, 



durante o uso. Cor verde translúcido, com personalização impressa (Brasão) através de 

serigrafia por cura ultravioleta, com tinta uv, livres de solvente e atóxicas. Elástico de borracha 

revestida com tecido transpassado e terminal metálico, de boa qualidade. Deverá constar no 

verso da pasta o nome e cnpj do fabricante e a inscrição do símbolo do pet reciclado. O licitante 

vencedor deverá apresentar, em 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, Laudo de 

conformidade com as normas abnt nbr 15236/2012 e Laudo comprovando a ausência de 

ftalatos, conforme metodologia da norma 16.040/2012, emitidos por laboratório credenciado 

pelo inmetro. – Ecoplaca - R$ 7,50; item 83 – 30 – UN - PASTA FICHÁRIO, ofício tamanho 

aproximado 255 mm x 335 mm, cor azul, com cobertura de pvc, lombada de 40 mm, 04 argolas 

de ferro, redonda. – Dac - R$ 25,52; item 84 – 1800 – UN - PASTA GRAMPO TRILHO 

DOBRADA EM CARTÃO TRIPLEX plastificado pesando entre 300 g/m² e 320 g/m², no 

tamanho ofício, cores diversas.  Delo - R$ 3,62; item 85 – 160  - UN - PASTA MOLHA 

DEDO, creme atóxico, 12g; composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência 

aromática, sem glicerina. – Radex - R$ 3,17; item 86 – 1000 – UN - PASTA OFÍCIO TIPO 

POLIONDA, MEDIDAS: 350MM x 250MMx 55MM. Confeccionada em polipropileno 

corrugado ou alveolar, com abas e com elástico. O substrato deverá ser atóxico, lavável e livre 

de ftalatos. Gramatura mínima: 450 g/m². Medidas mínimas: 350mm x 250 mm x 55 mm. 

Espessura mínima 3 mm. Produto 100% reciclável. Personalização em quadricromia, de arquivo 

digital fornecido pelo requisitante, impressos diretamente sobre o material com tintas resistentes 

e atóxicas. Elástico de borracha revestido com tecido, transpassado e terminais plásticos, de boa 

qualidade. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o término da 

sessão, laudos atestando conformidade com a norma abnt 15.236/2012 (toxicologia de artigos 

escolares) e laudo comprovando a isenção de ftalatos conforme metodologia da norma abnt nbr 

16.040/2012, emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro. – Ecoplaca - R$ 10,35; item 87 

– 2500 – UN - PASTA PLÁSTICA EM L, TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO. , cores 

diversas. – Jocar - R$ 0,84; item 88 – 300 – UN - PASTA SANFONADA, COM 12 

DIVISÓRIAS PARA DOCUMENTOS. E ARQUIVOS, fechamento com elástico, medindo 

aproximadamente 240 x 330mm, na cor azul. Deverá acompanhar mini etiquetas em papel 

cartão para identificação das divisórias. Jocar - R$ 31,04; item 89 – 3200 - UN  - PASTA 

SUSPENSA, Kraft, plastificada, pendular, medindo 240 mm altura x 361 mm largura, 

gramatura entre 265 g/m² e 300 g/m², abas coladas internamente para melhor acabamento do 

produto, haste em arame com ponteira de plástico. Acompanha visor, etiqueta e grampo plástico 

para fixação de documentos. – Delo - R$ 2,80; item 90  - 50 – CX - PERCEVEJO 

LATONADO, NA COR DOURADA, COM CABEÇA ESTREITA, MEDINDO: 10 MM DE 

DIÂMETRO X 8 MM DE COMPRIMENTO , acondicionado em caixa de papelão, contendo 

100 unidades. – Jocar - R$ 1,68; item 91 – 300 – UN - PERFURADOR DE PAPEL, de metal, 

com 2 furos, para até 40 folhas, base plástica antideslizante, com margeador, resistente e com 

alta durabilidade, medindo 137 x 121mm. Embalado individualmente em caixa contendo dados 

do fabricante e informações do produto.  - Jocar - R$ 23,28; item 92 – 20 – UN - 

PERFURADOR DE PAPEL em ferro fundido, capacidade de perfuração 100 folhas.  Cavia - 

R$ 156,94; item 93 – 350 - UN  - PORTA CANETA, papel e clips, transparente, acondicionado 

individualmente em caixa de papelão resistente no formato retangular, na cor fumê. Waleu - 

R$ 8,80; item 94 – 350 – UN - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO na 

cor fumê injetado. Prendedor em metal. Acrinil - R$ 13,45; item 95 – 50 – CX - REFORÇO 

AUTO ADESIVO PLASTICO, CAIXA COM 200 UNIDADES TRANSPARENTE, CAIXA 

COM 200 UNIDADES  - Pimaco - R$ 5,17; item 96 – 700 – UN - REGUA DE 30 CM, 

personalizada a uma cor com logomarca fornecida pela Prefeitura, injetada em pet 

(politereflalato de etila), reciclado pós consumo (verde com transmitância transparente natural 



das embalagens de origem, impressa através de processo de tampografia ou serigrafia com tintas 

atóxicas e livres de solventes. Impressão das escalas em milímetros, centímetros e logotipo em 

uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensões mínimas: a maior 

espessura deve ter 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento 

com 310 mm e largura de 31 mm. O produto deve estar em conformidade com os requisitos de 

toxicologia (segurança de artigos escolares) da norma abnt – nbr 15.236/2012. O licitante 

vencedor deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, laudo de 

toxicologia em conformidade com norma abnt nbr 15.236 – determinação das propriedades 

químicas e Laudo atestando a ausência de ftalatos, conforme metodologia da norma ABNT 

NBR 16.040/2012, emitidos por laboratório(s) credenciado(s) pelo inmetro. Ecoplaca - R$ 

1,64; item 97 – 40 – UN - SACO PLASTICO TRANSPARENTE (CRISTAL), medindo 25 x 

36cm (LxA), com espessura mínima de 0,25mm, com 04 furos para lacre, composto por resinas 

termoplásticas virgens ou recicladas. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) 

dias úteis, após o término da sessão, laudo de análise para ensaios de dimensões, espessura, 

perfuração e estanqueidade, conforme NBR 9191/08, realizado por laboratório credenciado pelo 

Inmetro. – Papalix - R$ 0,34; item 98 – 10 – UN - SUPORTE PARA CARIMBOS, para 12 

unidades, com base e módulo, com aproximadamente 3 mm de espessura na cor fume. Acrinil 

- R$ 17,21; item 99 – 400 – UN - TESOURA EM AÇO INOX, medindo 20 cm, cabo de 

polipropileno atóxico, cor preta, destro, dois dedos, com rebite, lâmina em aço inox, com ponta 

pontiaguda. Garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado. Alta qualidade. – 

Jocar - R$ 5,86; item 100 – 50 – CX - VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA, 

EMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES DE CADA. TAMANHO DA ETIQUETA: 

80 x 60MM. , Velocidade de gravação 52x. - De Luca - R$ 6,47; item 101 - 300 TB - CD-R; 

PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E DADOS, ÓPTICA GRAVÁVEL, CAPACIDADE DE 700 

MB E 80 MINUTOS, Velocidade de gravação 52x. – Elgin - R$ 101,79; item 102 - 300  - UM - 

CD-RW (COM CAPA) - GRAVAÇÃO DE AUDIO E DADOS 700 MB OPTICA 

REGRAVAVEL - 80 MINUTOS; VELOCIDADE DE 12x; EMBALAGEM INDIVIDUAL – 

HP - R$ 4,23; item 103 – 2500 - UN - DVD-RW, PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO; 

Óptica regravável, capacidade de 4.7gb, 120 minutos, 4x. Embalado individualmente. – 

Memorex - R$ 4,67; item 104 – 100 – UM - PEN DRIVE CAPACIDADE 2GB  San Disk - R$ 

23,36; item 105 – 100 – UN - PEN DRIVE CAPACIDADE 8GB – Niponic - R$ 23,80; item 

106 – 500 – CT - PILHA ALCALINA AA - CARTELA COM 2 , com pólos positivos e 

negativos, contendo 1,5v, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. 

Acondicionada em cartela, contendo 2 unidades. – Elgin - R$ 2,56; item 107 – 300 – CT - 

PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5v, em sua 

formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. Acondicionada em cartela, 

contendo 2 unidades – Elgin - R$ 2,56; item 108 - 150  - CT - PILHA PEQUENA 

RECARREGÁVEL AA, 2500AMP, COM PÓLOS POSITIVOS E NEGATIVOS, EM 

BLÍSTER, CONTENDO 2 UNIDADES – Elgin - R$ 22,03; item 109 -  30 – UN - 

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 estojo plástico composto por resina termoplástica, 

tecido de algodão e feltro, com tinta na cor azul composta por água, corantes orgânicos, glicol e 

conservantes. - Japan Stamp - R$ 5,53; item 110 – 10 – UN - ALMOFADA PARA CARIMBO 

Nº 04 estojo plástico composto por resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, com tinta na 

cor preta composta por água, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Japan Stamp - R$ 5,54; 

item 111 – 10 – UN - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 estojo plástico composto por 

resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, com tinta na cor vermelha composta por água, 

corantes orgânicos, glicol e conservantes. - Japan Stamp - R$ 5,53; item 112 – 150 – PÇ - 

MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL, ponta de acrílico de 4.0 mm, espessura de 



escrita de 2.0 mm, não recarregável. Composição resinas termoplásticas, pigmentos, resinas, 

solventes e aditivos. – Jocar - R$ 1,97; item 113 – 150 – PÇ -  MARCADOR P/ QUADRO 

BRANCO - PRETA, ponta de acrílico de 4.0 mm, espessura de escrita de 2.0 mm, não 

recarregável. Composição resinas termoplásticas, pigmentos, resinas, solventes e aditivos. – 

Jocar - R$ 1,97; item 114 – 150 – PÇ - MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERMELHA, 

ponta de acrílico de 4.0 mm, espessura de escrita de 2.0 mm, não recarregável. Composição 

resinas termoplásticas, pigmentos, resinas, solventes e aditivos. – Jocar - R$ 1,97; item 115 – 

600 – UN - PINCEL ATOMICO, ponta de poliéster de 4.0 mm, escrita de 1.8 mm, tinta a base 

de água, descartável, na cor azul. Certificado pelo Inmetro. – Jocar - R$ 1,97; item 116 – 800 – 

UN - PINCEL ATOMICO, ponta de poliéster de 4.0 mm, escrita de 1.8 mm, tinta a base de 

água, descartável, na cor preta. Certificado pelo Inmetro. – Jocar - R$ 1,97; item 117 -  400 – 

UM - PINCEL ATOMICO, ponta de poliéster de 4.0 mm, escrita de 1.8 mm, tinta a base de 

água, descartável, na cor vermelho. Certificado pelo Inmetro. Jocar - R$ 1,97; item 118 – 50 

– UN - TINTA PARA CARIMBO, AUTO ENTITADO, COM 40ML - COR AZUL - Japan 

Stamp - R$ 8,05; item 119 – 50 – UN - TINTA PARA CARIMBO, AUTO ENTITADO, COM 

40ML - COR PRETA - Japan Stamp - R$ 8,05; item 120 – 50 – UN - TINTA PARA 

CARIMBO, AUTO ENTITADO, COM 40ML - COR VERMELHO - Japan Stamp - R$ 8,05; 

item 121 – 50 – UN - TINTA PARA CARIMBO na cor azul, tinta a base de água composição 

básica em resinas termoplásticas, corantes e aditivos contendo 42 ml. Certificado pelo Inmetro. 

– Pilot - R$ 8,81; item 122 – 50 – UN - TINTA PARA CARIMBO na cor preta, tinta a base de 

água composição básica em resinas termoplásticas, corantes e aditivos contendo 42 ml. 

Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 8,81; item 123 – 50 – UN - TINTA PARA CARIMBO na 

cor vermelha, tinta a base de água composição básica em resinas termoplásticas, corantes e 

aditivos contendo 42 ml. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 8,81. / Preços registrados para a 

detentora PROCOMP – Produtos e Serviços de Informática Ltda. na seguinte ordem (item, qtd. 

estimada, und., descrição, marca e valor unitário): item 1 - 50  - RL - BOBINA PARA FAX, 

MEDINDO 216 MM X 30 M, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro. Deverá ser 

produzido em papel térmico com alta sensibilidade proporcionando uma impressão nítida e 

legível em todos os tipos de aparelhos. Acondicionada individualmente em saco plástico  - Alo 

Form - R$ 4,57; item 2  - 200 – PCT - PAPEL 180G - TAMANHO A4 COM 50 FOLHAS 

Papel Linho branco – Filipaper - R$ 11,84; item 3 - 200  - RM - PAPEL SULFITE A3 

297X420MM C/ 500 FLS Gramatura: 90g/m² - Chamex Super - R$ 20,95; item 4 – 5000 – PCT 

- PAPEL SULFITE A4, alcalino, 100% reciclado pós consumo, cor natural palha, formato 210 

x 297, 75 gr/m². Embalado em pacote com 500 folhas. Aplicação: impressoras laser e jato de 

tinta. Composição: 25% de aparas de emabalagem longa vida e 75% de aparas pós consumo. 

Com selo FSC da cadeia de custódia para produtos reciclados na utilização de aparas. - Chamex 

Eco - R$ 15,48; item 5  - 3000 – PCT - PAPEL SULFITE de papelaria, gramatura 75 g/m², 

formato A4, medindo (210 x 297) mm, alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, 

umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi, corte rotativo, embalagem revestida em 

Bopp, com certificação ambiental FSC ou Cerflor, pacote contendo 500 folhas. Cores diversas. - 

Chamex Colors  - R$ 15,48; item 6 – 12000 – PCT - PAPEL SULFITE de papelaria, gramatura 

75 g/m², formato A4; medindo (210 x 297) mm, alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 

87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi, corte rotativo, PH alcalino cor 

branca, embalagem revestida em Bopp, contendo 500 folhas com certificação ambiental FSC ou 

Cerflor. Chamex Solution - R$ 15,48. – Código do recurso e fonte: 900 - 

01.10.01.04.122.0020.2025.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial (174/2014) – 

Vigência: 12 meses – Assinatura: 18/11/2014. 



Louveira, 03 de dezembro de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de 

Administração. 

 


