DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO - ESTADO DO TOCANTINS
ANO I - BARRA DO OURO, TERÇA - FEIRA, 16 DE MAIO DE 2017 - NO 06

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação de Barra do Ouro –
TO, torna público que fará realizar na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitações, localizada na Av. Anselmo Sousa nº S/n,
Centro, CEP: 77.765.000, Barra do Ouro – TO (Prédio da Prefeitura
Municipal), a licitação abaixo:
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2017.
Abertura dia 31.05.2017 às 09h 20min, Formalização de Ata de Registro
de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barra do Ouro e
demais secretarias.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3494 – 1274,
e na sala da CPL, no horário de 08h00min ás 12h00min e das 14h00min
ás 18h00min em dias úteis, retirada do edital pessoalmente na sala da
CPL ou através do e-mail: licitacaobarraouro.to@gmail.com

Barra do Ouro – TO, aos 16 dias de Maio de 2017.

MARCIA DA SILVA SOUSA MIRANDA ALVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RAIMUNDA VIRGILENE DE SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 001.016/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses.
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material pedagógico.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei 10.520, Decreto – 7.892/13, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006,
aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DO ITEM /DOS VALORES:
FORNECEDORA: SOUSA E SILVA ARIGOS DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.569.775/0001-15
ITEM

1

2

3

QUANT.

50

60

60

UND.

ESPECIFICAÇÃO
PRODUTOS

DOS

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

CX

Alfinete para mapas, coloridos;
fabricados em arame de aço de
alta resistência com ponta extra
fina; cabeça em poliestireno de alta
qualidade; caixa com 50 unidades
em cores sortidas.

BACCI

5,80

290,00

UNID.

Apagador para uso em lousa; com
depósito para giz e para embutir
o apagador; revestido em feltro
macio; corpo e depósito em madeira
natural maciça; dimensões: 16 cm
x 6 cm x 5 cm.

RADEX

7,60

456,00

UNID

Apagador para uso em quadro
branco; leve; design ergonômico,
confortável; base em feltro super
macio e resistente; corpo em
plástico acrílico de alta resistência,
tipo estojo, com compartimento
para dois pincéis; dimensões
aproximadas: comprimento: 17 cm,
largura: 5 cm, altura: 10 cm.

RADEX

13,00

780,00

LEONORA

109,00

6.540,00

4

60

CX.

Apontador com depósito; 01 (um)
furo; corpo em plástico resistente,
sem manchas; lâmina de aço
temperado com ótimo corte; ótima
apontabilidade; cores sortidas;
caixa com 25 unidades

5

10

ROLO

Barbante artesanal cru; nº 6; 100%
algodão; rolo com 600 g; em
embalagem com 01 (uma) unidade.

JK

19,90

199,00

6

80

ROLO

Barbante artesanal cru; nº 8; 100%
algodão; rolo com 250 g; em
embalagem com 01 (uma) unidade.

JK

17,90

1.432,00

PCT.

Bastão (refil) de cola quente;
transparente; em adesivo
termoplástico 100% sólido,
elaborado à base de resina
e borracha sintéticas e ceras
especiais; de secagem rápida e
alto poder de colagem; indicado
para as mais diversas aplicações;
dimensões aproximadas: 12 mm x
280 mm; pacote com peso líquido
de 1 kg.

BRASILEIRINHA

59,90

4.792,00

PCT.

Bastão (refil) de cola quente;
transparente; em adesivo
termoplástico 100% sólido,
elaborado à base de resina
e borracha sintéticas e ceras
especiais; de secagem rápida e
alto poder de colagem; indicado
para as mais diversas aplicações;
dimensões aproximadas: 8 mm x
280 mm; pacote com peso líquido
de 1 kg.

BRASILEIRINHA

59,90

1.198,00

7

8

80

20
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9

10

11

12

13

14

15

800

100

150

100

100

100
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UND.

Borracha escolar; branca; suave e
macia; indicada para apagar escrita
a lápis e lapiseira, e qualquer
graduação de grafite; resistente à
dobra; não quebra com facilidade;
não mancha o papel; nº 40;
dimensões: 22 mm x 33 mm x 8
mm; caixa com 40 unidades.

LEONORA

21,50

17.200,00

UND

Caderno brochura; tamanho 1/4;
tipo pedagógico caligrafia; capa
flexível; costurado; sem espiral;
com 40 folhas brancas em papel
offset 70 g/m²; pautado para o treino
de caligrafia; as linhas devem ser
coincidentes em ambas as faces;
impressão de linhas e margens
sem rasuras ou borrões; tamanho:
20 x 14 x 2 cm; sem dobraduras,
rugas, manchas ou furos; capa em
papel offset 90 g/m².

JANDAIA

4,90

490,00

UNID

Caderno brochurão; tipo
universitário; uma matéria; capa
dura; costurado; sem espiral;
com 96 folhas brancas pautadas
e margeadas frente e verso em
papel offset 56 g/m²; no mínimo 31
pautas por página, com cabeçalho
e rodapé; as linhas devem ser JANDAIA
coincidentes em ambas as faces;
impressão de linhas e margens
sem rasuras ou borrões; tamanho:
200 x 275 mm; sem dobraduras,
rugas, manchas ou furos; capa/
contra capa em papelão 1.041 g/
m², revestido.

7,90

1.185,00

UNID

Caixa maleta arquivo, em
polipropileno de alta resistência, cor
cristal, com alça e trava, dimensões
390 x 140 x 260 mm e espessura
ACP
de 0,9 mm, contendo 10 pastas
suspensas em papel plastificado
coloridos acompanhadas de
grampo plástico, visor e etiqueta

44,00

4.400,00

UNID

Caixa organizadora, média alta,
com capacidade para 15 L, em
material plástico super resistente,
lavável, cor cristal, com tampa,
dimensões aproximadas 18,9 x
29,7 x 44 cm

POLYCART

45,50

4.550,00

UNID

Caixa organizadora, média alta,
com capacidade para 30 L, em
material plástico super resistente,
lavável, cor cristal, com tampa,
dimensões aproximadas 42,5 x
30,7 x 30,5 cm

POLYCART

49,50

4.950,00

UNID

Calculadora eletrônica de bolso;
visor em cristal líquido, com
08 dígitos; funções de cálculos
básicos e as funções percentual
e raiz quadrada; corpo plástico de KENKO
alta resistência e teclas plásticas
macias; alimentação solar e bateria/
pilha; com autodesligamento;
dimensões aproximadas: 7 x 11 cm.

34,90

349,00
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UNID

Calculadora eletrônica de mesa;
visor com 12 dígitos; funções de
cálculos básicos e as funções
percentual e raiz quadrada; corpo
plástico de alta resistência e teclas KENKO
plásticas macias; alimentação
solar e bateria/pilha; com
autodesligamento; dimensões
aproximadas: 12 x 15 cm

55,50

555,00

CX

Caneta esferográfica; com ponta
fina, em esfera de tungstênio de
diâmetro de 0,7 mm; tinta na cor
azul de alta qualidade; escrita suave
e intensa; corpo transparente; sem
partes rosqueáveis; tampa de
polipropileno, ventilada (com furo
anti-asfixiante) em conformidade
com padrão ISO e com haste para
fixação em bolso; tubo da carga em
polipropileno transparente; tampa
C O M PA C T O R
e plug da mesma cor da tinta;
44,90
ECONOMICA
corpo em resina termoplástica;
tinta a base de corante inorgânico
e solventes; deverá apresentar
escrita uniforme e macia, sem
falhas, sem borras e sem excesso
de tinta durante o traçado, não
podendo ainda possuir folga que
permita retração da ponta durante
a escrita; embalagem: caixa com
50 unidades; de 1ª linha e ótima
qualidade.

898,00

CX

Caneta esferográfica; com ponta
fina, em esfera de tungstênio de
diâmetro de 0,7 mm; tinta na cor
preta de alta qualidade; escrita
suave e intensa; corpo transparente;
sem partes rosqueáveis; tampa de
polipropileno, ventilada (com furo
anti-asfixiante) em conformidade
com padrão ISO e com haste para
fixação em bolso; tubo da carga em
polipropileno transparente; tampa
C O M PA C T O R
e plug da mesma cor da tinta;
44,90
ECONOMICA
corpo em resina termoplástica;
tinta a base de corante inorgânico
e solventes; deverá apresentar
escrita uniforme e macia, sem
falhas, sem borras e sem excesso
de tinta durante o traçado, não
podendo ainda possuir folga que
permita retração da ponta durante
a escrita; embalagem: caixa com
50 unidades; de 1ª linha e ótima
qualidade.

898,00
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CX

Caneta esferográfica; com ponta
fina, em esfera de tungstênio de
diâmetro de 0,7 mm; tinta na cor
vermelha de alta qualidade; escrita
suave e intensa; corpo transparente;
sem partes rosqueáveis; tampa de
polipropileno, ventilada (com furo
anti-asfixiante) em conformidade
com padrão ISO e com haste para
fixação em bolso; tubo da carga em
polipropileno transparente; tampa
C O M PA C T O R
e plug da mesma cor da tinta;
44,90
ECONOMICA
corpo em resina termoplástica;
tinta a base de corante inorgânico
e solventes; deverá apresentar
escrita uniforme e macia, sem
falhas, sem borras e sem excesso
de tinta durante o traçado, não
podendo ainda possuir folga que
permita retração da ponta durante
a escrita; embalagem: caixa com
50 unidades; de 1ª linha e ótima
qualidade.

224,50

CX

Caneta marca texto; ideal para
marcar, ressaltar e sublinhar textos
em papel, fotocópia e fax; ponta
macia e em polietileno de 4,0 mm,
chanfrada; tinta de composição
especial fluorescente à base de
água, de alta durabilidade e boa
resistência à luz; cores sortidas;
caixa com 12 unidades

RADEX

29,90

299,00

PCT

Canetinha hidrográfica; caixa
contendo 12 unidades em cores
diferentes; ponta porosa, em
poliéster; tinta atóxica e à base
d’água; corpo em polipropileno
opaco; ponta média, lavável; tampa
antiasfixiante bem fixada; a barra
interna da canetinha deverá possuir
constituição uniforme, ser isenta
de impurezas, apresentar boa
pigmentação, ser macia, com alto
poder de cobertura e ser atóxica;
são obrigatórias as cores: preto,
amarelo, vermelho, dois tons de
azul, dois tons de verde e marrom;
cada canetinha deve trazer a
marca do fabricante gravada em
seu corpo.

LEO LEO

15,90

3.180,00

CX

Clipe, nº 2/0, em arame de
aço niquelado, cor prata,
com tratamento antiferrugem,
inoxidável, de alta qualidade, caixa
com 500 g.

CHAPARRAU

16,90

1.690,00

CX

Clipe, nº 4/0, em arame de
aço niquelado, cor prata,
com tratamento antiferrugem,
inoxidável, de alta qualidade, caixa
com 500 g.

CHAPARRAU

16,90

1.690,00

CX

Clipe, nº 6/0, em arame de
aço niquelado, cor prata,
com tratamento antiferrugem,
inoxidável, de alta qualidade, caixa
com 500 g.

CHAPARRAU

16,90

1.690,00
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UNID

Cola branca, embalagem com 90
g, líquida, com base de Acetato
de Polivinila (PVA) disperso em
solução aquosa; o produto deve
ser plastificante, com alto poder
de colagem, isento de cargas
minerais e substâncias nocivas à
saúde, lavável, atóxico e inócuo,
que após a secagem apresente
um filme transparente; deverá ser
embalado em recipiente plástico
com bico dosador;

NEW MAGIC

1,75

1.750,00

UNID

Cola colorida com glitter;
embalagem com 23 g; com base
de acetato de vinila, disperso em
solução aquosa; o produto deve
ser plastificante, com alto poder
de colagem, isento de cargas
minerais e substâncias nocivas à
saúde, atóxico e inócuo, em cores
com brilho intenso; armazenada
em recipiente plástico, com bico
aplicador; cores sortidas; ideal para
colagem, decoração e pintura em
todos os tipos de papel; produto de
1ª qualidade

APLICOLA

3,45

1.725,00

UNID

Cola para isopor; embalagem com
90 g; líquida, com base de Acetato
de Polivinila (PVA) disperso em
álcool; com alto poder de colagem;
solúvel em álcool; secagem ao ar
e que após a secagem apresente
um filme transparente; deverá ser
embalado em recipiente plástico
com bico dosador.

AMBEX

4,50

4.500,00

LEO LEO

9,95

298,50

28

30

UNID

Compasso escolar, em corpo
metálico de aproximadamente 12
cm, com regulagem de ponta e
regulagem de abertura, possuindo
uma ponta seca em forma de
agulha para marcar o ponto fixo
e outra em grafite para traçar
circunferências de até 25 cm de
diâmetro, acondicionado em estojo
acompanhado de grafites

29

500

UNID

Envelope saco branco, tamanho
229 x 324 mm; gramatura 80 g/m².

FORONI

0,50

250,00

30

500

UNID

Envelope saco ouro, tamanho 229 x
324 mm; gramatura 80 g/m².

FORONI

0,50

250,00

IBEL

19,90

11.940,00

JOCAR

3,95

59,25

31

600

PCT

EVA; macio; lavável; atóxico;
totalmente anatômico; tamanho
600 x 400 x 2 mm; pacotes com 10
folhas; cores sortidas, estampados
e com gliter

32

15

UNID

Extrator de grampo, formato
espátula, em aço galvanizado,
tamanho 15 cm.
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RL

Fita adesiva de BOOP; produzida
com filme de polipropileno biorientado, coberto com adesivo
borracha natural e resinas
sintéticas; com alta resistência;
transparente; tamanho 48 mm x
50 m; embaladas em pacotes com
5 rolos cada

EMBALANDO

18,90

756,00

RL

Fita crepe, produzida com papel
crepado saturado na cor branca,
coberto com adesivo á base
de borracha e resina sintética;
resistente a tração, cisalhamento
e a umidade; dimensões 48 mm x
50 m, embalados em pacote com
2 rolos cada

EMBALANDO

23,90

7.170,00

RL

Fita crepe, produzida com papel
crepado saturado na cor branca,
coberto com adesivo á base
de borracha e resina sintética;
resistente a tração, cisalhamento
e a umidade; dimensões 19 mm
x 50 m.

EMBALANDO

12,00

3.600,00

CX

Giz de cera; caixa contendo 12
unidades em cores diferentes;
cores vivas; formato anatômico;
padrão grosso; com superfície
lisa e uniforme, isenta de defeitos
e deformações; confeccionado
com ceras e pigmentos atóxicos
e pigmentação homogênea; o
produto deve ser macio, e possuir
alto poder de cobertura; resistente
a quedas; são obrigatórias as
cores: preto, amarelo, vermelho,
dois tons de azul, dois tons de
verde e marrom.

ACRILEX

2,15

645,00

CX

Giz escolar comum; branco; não
tóxico; antialérgico; resistente; com
película plástica; não solta pó; caixa
com 64 palitos de 70 mm x 10 mm.

DELTA

3,15

3.150,00

CX

Giz escolar comum; colorido; não
tóxico; antialérgico; resistente; com
película plástica; não solta pó; caixa
com 64 palitos de 70 mm x 10 mm.

DELTA

3,15

945,00

UNID

Globo para bingo, em ferro cromado
tamanho M, medindo 24 (A) x 17 (L)
cm, com tabuleiro em eucatex com
a gravação da numeração em silk
screen medindo 44 x 30 x 0,5 cm,
acompanhado de 75 bolinhas em
madeira com 2 cm de diâmetro,
numeradas/letradas.

GLOBE

200,00

1.200,00
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UNID

Grampeador de mesa; na cor
preta; estrutura interna em aço
inoxidável; cobertura e apoio
da base em polietileno; base de
fechamento do grampo em duas
posições - aberto e fechado - e
em aço; estojo de alojamento dos
grampos em aço; mola resistente
com retração automática; com
capacidade para grampear até 25
folhas com gramatura 75 g/m²; para
utilização de grampos 24/6 e 26/6,
com capacidade para um pente
inteiro de grampos.

JOCAR

39,90

1.197,00

UNID

Grampeador grande; todo em
estrutura de aço inoxidável de
alta resistência; com capacidade
para grampear até 100 folhas com
gramatura 75 g/m²; para utilização
de grampos 23/6, 23/8, 23/10 e
23/13; com capacidade para um
pente inteiro de grampos.

JOCAR

190,00

1.900,00

UNID

Grampeador pequeno (mini
grampeador), portátil, forma
anatômica, na cor preta; estrutura
interna em aço inoxidável;
cobertura e apoio da base em
polietileno; base de fechamento
do grampo em duas posições
- aberto e fechado - e em aço;
estojo de alojamento dos grampos
em aço com capacidade para
até 40 grampos; mola resistente
com retração automática; com
capacidade para grampear até 12
folhas com gramatura 75 g/m²; para
utilização de grampos 24/6 e 26/6.

JOCAR

21,90

1.314,00

CX

Grampo para uso em grampeador;
em metal prata; galvanizado;
tamanho 26/6; com perfuração de CIS
até 30 folhas com gramatura 75 g/
m²; caixa com 5.000 unidades.

11,95

717,00

CX

Grampo para uso em grampeador;
em metal prata; galvanizado;
tamanho 9/12; com perfuração de CIS
60 a 90 folhas com gramatura 75
g/m²; caixa com 5.000 unidades.

15,90

636,00
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CX

Lápis de cor; caixa contendo 12
unidades em cores diferentes, de
lápis de cor com formato cilíndrico
ou sextavado, de madeira mole
de reflorestamento, isenta de nós,
apresentando colagem perfeita
das metades e rígida fixação do
grafite; deverá ser recoberto com
tinta atóxica; a barra interna do
grafite deverá possuir constituição
uniforme, ser isenta de impurezas,
apresentar boa pigmentação, ser
macia, com alto poder de cobertura
e ser atóxica; cada lápis deve trazer
a marca do fabricante gravada em
seu corpo; comprimento mínimo
de 170 mm, diâmetro mínimo de 6
mm / máximo 7,8 mm; diâmetro da
mina 2 mm

MULTICOLOR

11,95

3.585,00

CX

Lápis de cor; caixa contendo 24
unidades em cores diferentes;
lápis de cor com formato cilíndrico
ou sextavado, de madeira mole
de reflorestamento, isenta de nós,
apresentando colagem perfeita
das metades e rígida fixação do
grafite; deverá ser recoberto com
tinta atóxica; a barra interna do
grafite deverá possuir constituição
uniforme, ser isenta de impurezas,
apresentar boa pigmentação, ser
macia, com alto poder de cobertura
e ser atóxica; cada lápis deve trazer
a marca do fabricante gravada em
seu corpo; comprimento mínimo
de 170 mm, diâmetro mínimo de 6
mm / máximo 7,8 mm; diâmetro da
mina 2 mm

MULTICOLOR

16,95

1.695,00

CX

Lápis grafite de formato cilíndrico;
apontado; confeccionado com
madeira mole de reflorestamento,
isenta de nós, apresentando
colagem perfeita das metades e
rígida fixação do grafite, de maneira
a não permitir seu descolamento
ou quebra durante o apontamento;
deverá ser recoberto com tinta
preta atóxica; a barra interna do
grafite deverá ter dureza HB,
possuir constituição uniforme,
ser isenta de impurezas, e ser
atóxica; diâmetro mínimo de 6,5
mm, comprimento mínimo de
170 mm, diâmetro do grafite de 2
mm, dureza nº 02 HB; cada lápis
deve trazer a marca do fabricante
gravada em seu corpo; caixa com
144 unidades; de 1ª linha e ótima
qualidade.

LEONORA

51,90

519,00
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UNID

Mapa corpo humano, laminado,
com molduras nas extremidades
superior e inferior e alça de
DCL
sustentação em velcro, tamanho
120 x 90 cm, ideal para uso em
salas de aula e pesquisas

79,90

319,60

UNID

Mapa da Região Norte do Brasil,
tamanho: 1,20 x 0,90 m, impresso
4 x 0 em papel off set, tamanho
1,20 x 0,90 m, laminado na
frente e verso com BOPP brilho,
fixado em tubo rebobinador de DCL
celulose com película protetora,
contendo nas extremidades tampas
de polipropileno que permitem
movimento de rotação para abrir e
fechar o mapa, embalagem retrátil.

89,90

359,60

UNID

Mapa do Brasil Político, tamanho:
1,20 x 0,90 m, impresso 4 x 0
em papel off set, tamanho 1,20
x 0,90 m, laminado na frente e
verso com BOPP brilho, fixado
em tubo rebobinador de celulose DCL
com película protetora, contendo
nas extremidades tampas de
polipropileno que permitem
movimento de rotação para abrir e
fechar o mapa, embalagem retrátil.

79,90

319,60

UNID

Mapa do Estado do Tocantins
Político, impresso 4 x 0 em
papel off set, tamanho 1,20 x
0,90 m, laminado na frente e
verso com BOPP brilho, fixado
em tubo rebobinador de celulose DCL
com película protetora, contendo
nas extremidades tampas de
polipropileno que permitem
movimento de rotação para abrir e
fechar o mapa, embalagem retrátil.

86,90

347,60

UNID

Mapa Mundi Político, tamanho:
1,20 x 0,90 m, impresso 4 x 0
em papel off set, tamanho 1,20
x 0,90 m, laminado na frente e
verso com BOPP brilho, fixado
em tubo rebobinador de celulose DCL
com película protetora, contendo
nas extremidades tampas de
polipropileno que permitem
movimento de rotação para abrir e
fechar o mapa, embalagem retrátil.

79,90

319,60

UNID

Mapa sistema digestivo, laminado,
com molduras nas extremidades
superior e inferior e alça de
DCL
sustentação em velcro, tamanho
120 x 90 cm, ideal para uso em
salas de aula e pesquisas.

79,90

319,60
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UNID

Mapa sistema nervoso, laminado,
com molduras nas extremidades
superior e inferior e alça de
DCL
sustentação em velcro, tamanho
120 x 90 cm, ideal para uso em
salas de aula e pesquisas.

79,90

319,60

UNID

Mapa sistema reprodutor, laminado,
com molduras nas extremidades
superior e inferior e alça de
DCL
sustentação em velcro, tamanho
120 x 90 cm, ideal para uso em
salas de aula e pesquisas.

79,90

319,60

UNID

Mapa sistema respiratório,
laminado, com molduras nas
extremidades superior e inferior
DCL
e alça de sustentação em velcro,
tamanho 120 x 90 cm, ideal para
uso em salas de aula e pesquisas.

79,90

319,60

TODO LIVRO

7,95

1.590,00

57

200

UNID

Minidicionário escolar Inglês/
Português - Português/Inglês; com
tradução do inglês para o português
e do português para o inglês; com,
pelo menos, 18.000 verbetes
e 40.000 traduções; contendo
expressões e exemplos, divisão
silábica das entradas dos verbetes,
transcrição fonética do inglês e do
português, classe gramatical dos
vocábulos e regência dos verbos,
expressões idiomáticas, provérbios
e gírias; apêndice contendo, pelo
menos, lista de verbos irregulares
em inglês e em português,
conjugação dos verbos auxiliares
e regulares em português, tabela
de numerais cardinais, ordinais,
fracionários e multiplicativos

58

1.000

FL

Papel camurça; tamanho 40 x 60
cm; uma face lisa e outra levemente
aveludada; cores sortidas

REIPEL

1,40

1.400,00

59

1.000

PCT

Papel cartão simples; tamanho 50
x 70 cm; 240 g; papel encorpado,
mais rígido; cores sortidas; pacote
com 20 folhas.

VPM

NC

NC

60

1.000

FL

Papel cartolina; em celulose
vegetal; gramatura 190 g/m²; cores
sortidas; tamanho 660 mm x 500
mm.

JANDAIA

0,75

750,00

61

1.000

UNID

Papel celofane; em polipropileno
bi-orientado (boob); transparente
e em cores sortidas; tamanho 85
x 100 cm

REIPEL

1,20

1.200,00

62

100

FL

Papel color set, gramatura 120 g/
m2, tamanho 48 x 66 cm, cores
sortidas.

REIPEL

1,20

120,00

63

1.000

FL

Papel crepom comum; tamanho 48
cm x 2 m; cores sortidas

REIPEL

1,20

1.200,00

12

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO

Ano I - Nº 06 - TERÇA- FEIRA, 16 DE MAIO DE 2017

64

1.000

UNID

Papel dupla face; estampado; em
celulose vegetal; gramatura 180 g/
m²; estampas variadas; tamanho
660 mm x 500 mm.

REIPEL

2,65

2.650,00

65

20

PCT

Papel fotográfico, formato A4,
tamanho 210 mm x 297 mm;
gramatura 210 g/m²; caixa com
10 folhas

MULTILEISER

18,00

360,00

66

20

PCT

Papel kraft; pardo; produzido em
celulose vegetal de gramatura 80 g/
m²; tamanho 250 x 167 mm; pacote
com 40 folhas.

REIPEL

40,00

800,00

67

1.000

UNID

Papel laminado; impresso em cores
vivas; tamanho 45 x 59 cm, nas
cores primárias.

REIPEL

1,40

1.400,00

68

2.000

FL

Papel madeira; kraft ouro; tamanho
66 x 96 mm; gramatura 80 g/m².

REIPEL

1,20

2.400,00

CX

Papel sulfite; formato A4; branco;
para uso em impressora a laser,
copiadora, jato de tinta, fax
folha solta, off set e tipografia;
embalados em resma de 500 folhas
cada, protegidas adequadamente
contra umidade; dimensões:
210 x 297 mm; gramatura 75 g/
COPIMAX
m²; tipo alcalino; deverá constar
na embalagem as informações:
nome do fabricante, condições
de armazenamento (opcional),
dimensões, quantidades de folhas
e gramatura; as remas deverão
estar acondicionados em caixas de
papelão contendo 10 resmas

250,00

25.000,00

PCT

Papel sulfite; formato A4; colorido;
para uso em impressora a laser,
copiadora, jato de tinta, fax folha
solta, off set e tipografia; embalados
em pacotes com 100 folhas cada,
protegidas adequadamente
contra umidade; dimensões: 210
x 297 mm; gramatura 75 g/m²;
CHAMEX
tipo alcalino; na cores amarelo,
verde, azul e rosa (25 pacotes
de cada cor); deverá constar
na embalagem as informações:
nome do fabricante, condições
de armazenamento (opcional),
dimensões, quantidades de folhas
e gramatura.

6,60

660,00

PCT

Papel vergê; amarelo claro; formato
A4, tamanho 210 mm x 297 mm;
gramatura 180 g/m²; caixa com
50 folhas.

FILIPAPER

19,00

760,00

CX

Papel vergê; branco; formato
A4, tamanho 210 mm x 297 mm;
gramatura 180 g/m²; caixa com
50 folhas.

FILIPAPER

19,00

760,00

69

70

71

72

100

100

40

40
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PCT

Papel vergê; verde; formato A4,
tamanho 210 mm x 297 mm;
gramatura 180 g/m²; caixa com
50 folhas.

FILIPAPER

19,00

760,00

UNID

Pasta arquivo morto; em plástico
polipropileno; cor azul; com
impressão; dimensões: 360 x 245
x 133 mm; ideal para arquivo de
documentos em geral.

POLYCART

6,00

1.800,00

UNID

Pasta AZ; formato ofício; em
cartão resistente e durável com
espessura de 1,7 mm, 100%
reciclado, revestido externamente
em polipropileno e internamente
com papel branco; visor plástico
com etiqueta na lombada;
olhal niquelado fixo na pasta;
mecanismo (ferragens) niquelado
de alta precisão; dimensões 285 x
75 x 345 mm;

FRAMA

14,00

2.800,00

ACP

32,00

1.600,00

76

50

UNID

Pasta catálogo; com 100
envelopes plásticos finos; com
visor para identificação; ideal para
arquivamento de folhas no formato
A4; na cor preta; dimensões
aproximadas: 330 x 240 mm.

77

200

UNID

Pasta com ferragem; em
polipropileno transparente; formato
330 x 3 x 230 mm;

ACP

2,00

400,00

78

50

PCT

Pasta em “L” A4, tamanho 220
mm x 310 mm, em polipropileno
resistente, transparente; pacote
com 10 unidades

ACP

10,00

500,00

79

50

PCT

Pasta em “L” Ofício, tamanho 230
mm x 330 mm, em polipropileno
resistente, fumê; pacote com 10
unidades.

ACP

24,00

1.200,00

80

100

UNID

Pasta plástica, em polipropileno,
espessura 0,35 mm, cor cristal, com
grampo trilho plástico, tamanho
ofício (242 x 340 mm).

ACP

2,20

220,00

UNID

Pasta plástica; em polipropileno;
transparente; com aba elástico
para fechamento; tamanho ofício;
dimensões: 335 mm x 245 mm x
30 mm.

ACP

3,80

570,00

UNID

Pasta plástica; em polipropileno;
transparente; com aba elástico
para fechamento; tamanho ofício;
dimensões: 335 mm x 245 mm x
55 mm.

ACP

4,50

675,00

UNID

Pasta plástica; em polipropileno;
transparente; com aba elástico
para fechamento; tamanho ofício;
dimensões: 335 mm x 245 mm x
40 mm.

ACP

4,00

600,00

UNID

Pasta sanfonada; com 12 divisões;
resistente; transparente; ideal para
organizar documentos em formato
A4; dimensões aproximadas: 330
x 240 mm.

ACP

20,00

1.000,00

81

82

83

84

150

150

150

50
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CX

Pincel marcador para quadro
branco; recarregável; ponta média
em acrílico, macia, redonda;
ponta e refil substituíveis; escrita
de 2,3 mm de espessura; tinta
na cor azul de alta qualidade e
fácil apagabilidade; caixa com 12
unidades

RADEX

85,00

4.250,00

CX

Pincel marcador para quadro
branco; recarregável; ponta média
em acrílico, macia, redonda; ponta
e refil substituíveis; escrita de
2,3 mm de espessura; tinta na
cor preta de alta qualidade e
fácil apagabilidade; caixa com 12
unidades

RADEX

85,00

4.250,00

CX

Pincel marcador para quadro
branco; recarregável; ponta média
em acrílico, macia, redonda; ponta
e refil substituíveis; escrita de
2,3 mm de espessura; tinta na
cor vermelha de alta qualidade e
fácil apagabilidade; caixa com 12
unidades.

RADEX

85,00

4.250,00

CX

Pincel marcador permanente; tinta
de alta qualidade para escrita em
diversos tipos de superfícies, tais
como plástico, vidro, metal, papel
e madeira; recarregável; ponta de
feltro chanfrada; tinta na cor azul;
caixa com 12 unidades

COMPACTO

38,00

3.800,00

CX

Pincel marcador permanente; tinta
de alta qualidade para escrita em
diversos tipos de superfícies, tais
como plástico, vidro, metal, papel
e madeira; recarregável; ponta de
feltro chanfrada; tinta na cor preta;
caixa com 12 unidades.

COMPACTO

38,00

3.800,00

CX

Pincel marcador permanente; tinta
de alta qualidade para escrita em
diversos tipos de superfícies, tais
como plástico, vidro, metal, papel
e madeira; recarregável; ponta
de feltro chanfrada; tinta na cor
vermelha; caixa com 12 unidades.

COMPACTO

38,00

3.800,00

CX

Pistola elétrica aplicadora de
cola quente; corpo injetado em
PVC, de alta resistência, com
textura antiderrapante; gatilho em
PVC de alta resistência; corpo
de aquecimento em aço - liga de
alumínio; ponta metálica; tensão
127-220 V (bivolt); potência de 40
W; cabo e plug segundo as normas
do INMETRO; para aplicação
de bastão de cola quente com
diâmetro de 12 mm.

FUTURO BRASIL

60,00

1.200,00
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CX

Pistola elétrica aplicadora de
cola quente; corpo injetado em
PVC, de alta resistência, com
textura antiderrapante; gatilho em
PVC de alta resistência; corpo
de aquecimento em aço - liga de
alumínio; ponta metálica; tensão
127-220 V (bivolt); potência de 15
W; cabo e plug segundo as normas
do INMETRO; para aplicação
de bastão de cola quente com
diâmetro de 8 mm.

FUTURO BRASIL

40,00

800,00

UNID

Quadro branco, produzido em MDF
de alta qualidade com espessura
de 9 mm; com base branca com
escrita suave e fácil de apagar;
moldura de alumínio e com cantos
arredondados; fixação na parede
sem deixar aparecer os parafusos;
dimensões: 3,00 x 1.20 M.

STALO

320,00

3.200,00

UNID

Quadro mural, produzido em
cortiça natural, chapa de fibra PO
triplex; chapa de fibra de madeira
reflorestada 3 mm; com moldura
de alumínio e cantos arredondados
em PVC; fixação na parede sem
deixar aparecer os parafusos;
dimensões: 100 x 120 x 1,2 cm.

STALO

130,00

1.040,00

UNID

Régua plástica, de 100%
poliestireno cristal, de 30 cm;
transparente; com divisão em
milímetros, destaques a cada
5 milímetros com marcações
numeradas a cada centímetro; as
demarcações devem ser claras e
precisas não podendo apresentar
falhas, manchas, ou serem
facilmente removidas; dimensões:
comprimento de 310 mm, largura
mínima de 35 mm e espessura
mínima de 3 mm; possuir o lado
da escala externa chanfrado; as
extremidades e bordas devem
estar livres de rebarbas; a borda
graduada deve ser rebaixada e
ser perfeitamente retilínea e livre
de rebarbas.

WALEU

1,90

380,00
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98

50

UNID

Régua plástica, de 100%
poliestireno cristal, de 50 cm;
transparente; com divisão em
milímetros, destaques a cada
5 milímetros com marcações
numeradas a cada centímetro; as
demarcações devem ser claras e
precisas não podendo apresentar
falhas, manchas, ou serem
facilmente removidas; dimensões:
comprimento de 310 mm, largura
mínima de 35 mm e espessura
mínima de 3 mm; possuir o lado
da escala externa chanfrado; as
extremidades e bordas devem
estar livres de rebarbas; a borda
graduada deve ser rebaixada e
ser perfeitamente retilínea e livre
de rebarbas

99

300

UNID

Ta b u a d a d a s q u a t r o
operações básicas da matemática,
ARTES
em formato de livro.

UNID

Te s o u r a d e p i c o t a r,
com lâmina em aço inox nº 8
própria para picotar papéis em
forma triangular e cabo em resina
termoplástica de alta resistência e
com formato anatômico, ponta reta,
tamanho: 21 cm.

100

10

101

10

102

30

103

30

104

200

105

106
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100

100

UNID

5,00

250,00

0,80

240,00

LEONORA

85,00

850,00

UNID

Te s o u r a e s c o l a r d e
picotar, com lâmina em aço
inox nº 8 própria para picotar
papéis em forma arredondada e
cabo em resina termoplástica de
alta resistência e com formato
anatômico, ponta arredondada,
tamanho: 15,2 cm.

LEONORA

10,00

100,00

CX

Tesoura escolar, com
lâmina em aço inoxidável e
cabo em resina termoplástica de
alta resistência e com formato
anatômico, ponta arredondada,
tamanho: 12 cm, caixa com 20
unidades.

LEONORA

53,00

1.590,00

UNID

Tesoura, com lâmina em
aço inoxidável de cabo em resina
termoplástica de alta resistência e
com formato anatômico, ponta fina,
tamanho: 21 cm

JOCAR

16,00

480,00

CX

Tinta guache, lavável,
cores vivas e miscíveis, frasco em
plástico de alta resistência e com
tampa de rosca, caixa contendo 6
frascos com cores sortidas;

ACRILEX

3,50

700,00

UNID

Tinta reabastecedora
para marcador para quadro
branco, cor azul, intensa e de alta
qualidade; armazenada em frasco
plástico com 20 ml.

10,00

1.000,00

Ti n t a r e a b a s t e c e d o r a p a r a
marcador para quadro branco, cor
preta, intensa e de alta qualidade;
armazenada em frasco plástico
com 20 ml.

WALEU

BAHIA

COMPACTOR

COMPACTOR

10,00

1.000,00
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UNID

Ti n t a r e a b a s t e c e d o r a p a r a
marcador para quadro branco,
cor vermelha, intensa e de alta
qualidade; armazenada em frasco
plástico com 20 ml.

COMPACTOR

10,00

1.000,00

UNID

Ti n t a r e a b a s t e c e d o r a p a r a
marcador permanente, cor azul,
intensa e de alta qualidade;
armazenada em frasco plástico
com 37 ml.

COMPACTOR

5,50

550,00

UNID

Ti n t a r e a b a s t e c e d o r a p a r a
marcador permanente, cor preta,
intensa e de alta qualidade;
armazenada em frasco plástico
com 37 ml.

COMPACTOR

5,50

550,00

COMPACTOR

5,50

550,00

110

100

UNID

Tinta reabastecedora para marcador
permanente, cor vermelha, intensa
e de alta qualidade; armazenada
em frasco plástico com 37 ml.

111

400

M

T N T; c o r : a m a r e l o ; 1 0 0 %
polipropileno; gramatura 80 g/m²,
1,40 m de largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

112

400

M

T N T; c o r : a z u l b e b ê ; 1 0 0 %
polipropileno; gramatura 80 g/m²,
1,40 m de largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

113

400

M

T N T; c o r : a z u l r o y a l ; 1 0 0 %
polipropileno; gramatura 80 g/m²,
1,40 m de largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

114

400

M

T N T; c o r : b r a n c o ; 1 0 0 %
polipropileno; gramatura 80 g/m²,
1,40 m de largura

SUL BRASIL

1,80

720,00

115

400

M

TNT; cor: lilás; 100% polipropileno;
gramatura 80 g/m², 1,40 m de
largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

116

400

M

TNT; cor: preto; 100% polipropileno;
gramatura 80 g/m², 1,40 m de
largura

SUL BRASIL

1,80

720,00

117

400

M

T N T; c o r : r o s a c l a r o ; 1 0 0 %
polipropileno; gramatura 80 g/m²,
1,40 m de largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

118

400

M

TNT; cor: verde; 100% polipropileno;
gramatura 80 g/m², 1,40 m de
largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

119

400

M

T N T; c o r : v e r m e l h o ; 1 0 0 %
polipropileno; gramatura 80 g/m²,
1,40 m de largura.

SUL BRASIL

1,80

720,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em Barra do Ouro - TO, 16 de Maio de 2017.

Marcia da Silva Sousa Miranda Alves
Superintendente de Licitações e Compras

