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PROCESSO Nº 2017000088 Município de 

Conceição do Araguaia - PREGÃO PRESENCIAL 

Nº002/2017, REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

GESTÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE; E 

DEPARTAMENTOS VINCULADOS. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 

considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em 

especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de 

minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, 

XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na 

modalidade de Pregão Presencial SRP nº 002/2017, objetivando, o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E SECRETAIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, para o cumprimento das atribuições 

DESTE MUNICIPIO de Conceição do Araguaia-PA, apresentando-se como 

propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

REAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.415.747/0001-64 

estabelecida na AV. SETE DE SETEMBRO, N° 3737, CENTRO, NESTA 

CIDADE, vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 

ITEM QTD UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO 
UNITARI

O 

PREÇO TOTAL 

01 25 Cx Caneta esferográfica , 
material plástico, 

quantidade cargas 
1unidade , material 

ponta latão com esfera 
de tungstênio , tipo 

escrita média , cor tinta 
azul , ou preta 
características 

adicionais corpo 
sextavado , 

transparente , a ponta 
da carga deverá ser 

Bic  36,00 900,00 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

 

2 

 

encaixada dentro de 
proteção de metal 

1000x1. 50 unidades. 

02 70 Cx Caneta esferográfica 
,material plástico , 

quantidade cargas 1 
unidade , material 

ponta latão com esfera 
de tungstênio , tipo 

escrita média , cor tinta 
preta , características  

adicionais corpo 
sextavado  transparente 
e com orifício lateral , a 
ponta  da carga deverá 

ser encaixada dentro de 
proteção de metal 
1000x1, caixa 50x1 

unidades  

Bic  36,00 2.520,00 

03 56 Un Grampeador de mesa 
com estrutura metálica 
pintado ou cromado 
com base em plástico 
resistente capacidade 
p/ grampear 
simultaneamente 20 
folhas de papel   

Sistec 38,00 2.128,00 

04 32 un Perfurador de papel p/ 
25 fls apoio de baseem 

polietileno pinos 
perfuradores em aço e 

molas em aço . 

Cis 33,90 1.084,80 

06 30 Pct Fita adesiva lacradora , 
de 45mm x 45m , 

transparente10x1,pacot
e com 5 unidades .  

Adere  3,00 90,00 

10 13 un Almofada carimbo , 
material almofada  

esponja absorvente 
revestida de tecido , 

tamanho  n°3 ,cor preta 
,tipo em tinta 

,comprimento 12cm, 
largura 9cm, formato 
retangular ,espessura 

6mm. 

Radix 5,99 77,87 

11 59 un Tinta para almofada de Radix 2,85 168,15 
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carimbo preta 
embalagem : frasco com 
40ml, contendo dados 

do fabricante 
,identificação do 

produto e prazo de 
validade.  

12 199 un Corretivo líquido, 
branco, homogêneo, 

aplicável a pincel , com 
tampa rosqueável, 

diluível em água, 17ml. 

Radix 1,50 298,50 

17 318 Pct Liga elástica , 
embalagem : pacote 

com 500g, n° 18 na cor 
amarela . 

Mercure 17,98 5.717,64 

18 46 un Tesoura grande 7’’ 
polegadas p/ uso geral 

com lamina em aço inox 
cabo plástico. 

Westem 8,97 412,62 

19 180 un Caneta marca texto, cor 
amarela, tinta 

fluorescente, corpo 
plástico, ponta de 

04mm, não recarregável 
. 

Bic  1,60 288,00 

20 20 un Pincel atômico, tipo 
marcador permanente 

na cor preta, para 
escrita em 

plásticos,vidros, 
papelão, metal e  

madeira, medindo 
aproximadamente 

135mm de 
comprimento x 17mm 
de diâmetro principais 

características ponta de 
feltro; corpo redondo 
não retrátil, gravado a 
marca do fabricante ,  

dados do produto, 
prazo de validade, 

composição e código  
de barras; tinta à base 
de álcool , composta 

por solventes, corantes, 

Bic  2,39 47,80 
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adesivos, e resinas, 
pavio composto por 

poliéster; permitir dois 
tipos de traços.  

21 25 Un Pincel,atômico, tipo 
marcador  permanente 
na cor azul , para escrita 
em plásticos, vidros,  
papelão, metal e 
madeira, medindo 
aproximadamente 
135mm de 
comprimento x 17mm 
de diâmetro principais 
características ponta 
feltro; corpo redondo 
não retrátil; gravado a 
marca do fabricante, 
dados do produto, 
prazo de validade,  
composição e código de 
barras ; tinta à base de 
álcool, composta por 
solventes, corantes, 
aditivos e resinas,  pavio 
composto por poliéster;  
permitir dois tipos de 
traços. 

Bic  2,39 59,75 

22 46 un Calculadora mesa com 
12 digitos, dimensões 

aproximadas de 
14,5x14,5x4cm, 

alimentação: bateria.   

Tilibra  23,90 1.099,40 

24 18 un Caderno brochurão, 96 
folhas pautadas, capa 

dura, cor verde. 

Jandaia  5,10 91,80 

25 372 Un Pasta arquivo, 
registrador tipo az, em 
papelão prensado, 
tamanho ofício, 
dimensões 350mm 
(largura)x 280mm 
(altura) x 65mm (dorso) 
com variação de +/-10 
por cento, protetor 
metálico nas bordas da 
parte inferior, fecho 
metálico com alavanca 

Ataplast 10,55 3.924,60 
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de acionamento para 
abertura auxiliado por 
fixado por 04 rebites, 
prendedor em material 
plástico de boa 
resistência, orifício de 
manuseio revestido de 
material plástico e 
janela para identificação 
no dorso. 

26 58 un Extrator de 
grampos,tipo espátula , 

em aço cromado, 
dimensões de 15cm. 

Genmes 2,00 116,00 

27 370 un Pasta em l a4 para 
documentos, em 

plástico transparente 
incolor, matéria prima: 
polipropileno 0,18mm, 

formato 
220mmx330mm. 

Dello 0,79 292,30 

29 40 un Porta canetas, simples e 
acrílico.  

Dello 10,80 432,00 

32 78 un Pincel atômico, tipo 
marcador permanente 

na cor preta,para escrita 
em plásticos, vidros, 

papelão, metal e 
madeira, medindo 
aproximadamente 

135mm de 
comprimento x 17mm 
de diâmetro principais 

características ponta de 
feltro; corpo redondo 
não retrátil, gravado a 
marca do fabricante, 

dados do produto, 
prazo de validade, 

composição e código de 
barras; tinta a base de 
álcool, composta por 
solventes, corantes, 

aditivos e resinas, pavio 
composto por poliéster; 

permitir dois tipos de 
traços. 

Bic  2,37 184,86 
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34 82 un Cola em bastão de 40 
gramas, aplicação em 

papel, não toxica 
validade mínima de 10 
meses a contar da data 

de recebimento.  

Scoth 8,90 729,80 

35 50 un Molha dedo tipo 
esponja com 50mm e 

espuma encaixada. 

Garbrim 1,89 94,50 

36 135 un Régua 30cm em 
poliestireno. 

Westem 0,79 106,65 

37 02 Un Livro de ponto 100 
fls,numeradas, capa 

dura de papelão 
revestida de papel off-
set 120gr/m²,  folhas 
internas papel off-set 
56gr/m², formato da 

capa 310x217mm, 
miolo 300x211mm 

Tilibra 21,00 42,00 

39 10 un Caixa organizadora em 
polietileno com tampa e 
alça 26x34x45,5 cm, cor 

verde. 

Dello 38,00 380,00 

40 30 un Papel cartão, tam. 
50x66cm ou superior, 

280g/m² 

Dello 1,59 47,70 

41 3 un Papel vergeformato a4 
180g/m² 50 folhas no 
formato a4 cor azul 

Qualif 15,50 46,50 

42 2 un Papel verge formato a4 
180g/m² 50 folhas no 
formato a4 cor verde 

Qualif 15,50 31,00 

43 25 un Papel,formato a-4, 
dimensões 210x297mm, 

gramatura 75g/m². 
embalagem : em 

material impermeável, 
contra umidade, com 01 

resma com 500 folhas 
com dados de 

identificação do 
produto e marca do 

fabricante. 

Report 20,99 524,75 

44 163 un Apontador de lápis 
material metal, tipo 

escolar, tamanho 

Molim 1,79 291,77 
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pequeno, com 1 furo, 
com depósito. 

45 20 un Caixa arquivo morto poli 
onda PT de plástico 
350x130x245mm. 

Ataplast 6,20 124,00 

46 30 Un Caixa organizadora em 
polietileno com tampa e 
alça 26x34x45,5cm, cor 

verde.  

Ataplast 38,00 1.140,00 

47 67 Cx Caneta esferográfica, 
material plástico, 

quantidade cargas 
1unidade, material 

ponta latão com esfera 
de tungstênio, tipo 

escrita média, cor tinta 
azul, 

característicasadicionais 
corpo sextavado, 

transparente e com 
orifício lateral, a ponta 

da carga deverá se 
encaixada dentro de 
proteção de metal 
1000x1, caixa 50x1 

unidades.  

Bic  32,00 2.144,00 

48 30 un Cartolina de 180g/m², 
medindo (50x66)cm, cor 

branca. 

São mig 0,55 16,50 

49 30 Cx Clips para papel n°04, 
em aço inox, 

tratamento superficial, 
niquelado, caixa com 

100 unidades. 

ace 4,32 129,60 

50 110 Cx Clips para papel n°06, 
em aço inox, 

tratamento superficial, 
niquelado, caixa com 

100 unidades.   

Ace 5,70 627,00 

51 10 Cx Clips para papel n°01 
(dois), em aço inox, 

tratamento superficial, 
niquelado, caixa com 

100 unidades.  

Ace 4,32 43,20 

52 295 Cx Clips para papel, n° 08 
(oito), em aço inox, 

niquelado, tratamento 

Ace 2,60 767,00 
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superficial, embalagem 
caixa com 25 unidades, 

contendo dados de 
identificação do 

produto e o nome do 
fabricante. Material 
conforme norma sae 

1010/20. 

55 5 un Estilete- invólucro em 
plástico resistente 

lamina retrátil em aço, 
comprimento mínimo 
18cm, com sistema de 
travamento e encaixe 

por pressão. 

jaca 2,29 11,45 

56 113 Pct Fita adesiva lacradora, 
de 45mmx45m, 

transparente 10x1, 
pacote com 5 unidades. 

Adere  3,00 339,00 

60 70 Pct Grampo trilho e plástico 
com 50 unidades.  

Sistec 10,69 748,30 

61 63 Cx Lápis formato cilíndrico 
corpo revestido em 

madeira preto n° 02, 
gravado no corpo do 

lápis dados do 
fabricante e do produto 
e código de barras,caixa 

com  144 unidades.  

Leonare 36,90 2.324,70 

62 19 un Livro de ponto 100 fls, 
numeradas, capa dura 

de papelão revestida de 
papel off-set 120gr/m²,  

formato da capa 
310x217mm,miolo 

300x211mm.  

Tilibra  21,00 399,00 

64 20 un Papel carbono, película 
poliéster, escrita 

manual, monoface, 
297mm,  preta- caixa 

com 100fls.  

Rodico 20,50 410,00 

66 20 un Pasta catálago 100 
folhas  

Aep 13,86 693,00 

68 12 un Pasta plástica com 
elástico, com aba, 

tamanho oficio, lombo 
4cm, em poliproleno, 

Policate 2,10 25,20 
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cor neutra, possui abas 
para fixar os 

documentos no interior 
da pasta e elástico para 

fechamento com 
terminação em plástico, 

tamanho 
335x40x235mm, 

espessura 0,8mm.  

69 12 un Pasta com aba elástica, 
com 2cm de espessura 

em plástico 
transparente incolor, 

dimensões 340x250x30. 

Policate 2,10 21,00 

70 30 un Pasta com grampo 
trilho, em plástico 

transparente incolor, 
dimensões 

340mmx250x30. 

Tilibra  1,95 58,50 

72 138 un Pincel atômico,tipo 
marcador permanente 

cor na cor azul, para 
escrita em plásticos, 

vidros, papelão, metal e 
madeira, medindo 
aproximadamente 

135mm de 
comprimento x 17mm 
de diâmetro gravado a 
marca do fabricante , 

dados do produto, 
prazo de validade, 

composição e código de 
barras; tinta a base de 
álcool, composto por 

poliester; permitir dois 
tipos de traços.  

Bic  2,37 327,06 

73 78 un Pincel atômico, tipo 
marcador permanente 

na cor preta, para 
escrita em plásticos, 

vidros, papelão, metal e 
madeira, medindo 
aproximadamente 

135mm de 
comprimento x 17mm 
de diâmetro principais 

características ponta de 

Bic  2,37 184,86 
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feltro; corpo redondo 
não retrátil, gravado a  
marca do fabricante , 

dados do produto, 
prazo de validade, 

composição e código de 
barras; tinta à base de 
álcool, composta por 
solventes, corantes, 

aditivos e resinas, pavio 
composto por poliéster; 

permitir dois tipos de 
traços. 

74 30 un Tesoura média de aço 
inox, cabo plástico, 
formato anatômico, 

pontasarredondadas . 

Westem 7,26 217,80 

75 10 un Almofada carimbo, 
material almofada 

esponja absorvente 
revestida de tecido, 

tamanho n°3, cor preta, 
tipo em tinta, 

comprimento 12cm, 
largura 9cm, formato 
retangular, espessura 

6mm. 

Radix 5,99 59,90 

78 60 Cx Grampo cobreado, 
6mm, para grampeador, 
em arame de aço com 

tratamento 
antiferrugem, pentes  

com 105 grampos, 
tamanho 26/6. 

Embalagem caixa 
com5.000 unidades, 

com dados de 
identificação do 

produto e marca do 
fabricante. 

Maritic 5,00 300,00 

79 60 Cx Grampo cobreado, 8 a 
10mm, para 

grampeador, em arame 
de aço com tratamento 
antiferrugem , pentes 

com 105 grampos, 
tamanho 23/8 (5/16’’). 
Embalagem caixa com 

Maritic 6,60 396,00 
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5.000 unidades, com 
dados de 

identificaçãodo produto 
e marca do fabricante. 

82 100 Cx Clips para papel, n°12 
em aço niquelado. 

Embalagem : caixa com 
25 unidades, contendo 
dados de identificação 

do produto e o nome do 
fabricante. Material 
conforme norma sae 

1010/20. 

Ace  2,99 299,00 

83 20 un Corretivo líquido , 
branco, homogêneo, 

aplicável a pincel, com 
tampa rosqueável,  

diluível em água, 17ml. 

Radix 1,50 30,00 

84 200 un Envelope pardo 
tamanho médio 

240MMx340MM. 

Forone 0,49 98,00 

86 15 Cx Lápis formato cilíndrico 
corpo revestido em 
madeira preto n°02, 
gravado no corpo do 

lápis dados do 
fabricante e do 

produtoe código de 
barras , caixa co0m 144 

unidades. 

Leonare 36,90 553,50 

87 150 Pct Liga elástica , 
embalagem : pacote 

com 500g, n°18 na cor 
amarela. 

Mercure 17,98 2.697,00 

88 100 un Pasta arquivo, 
registrador tipo az, em 

papelão prensado, 
tamanho ofício, 

dimensões 350mm 
(largura)x 280mm 

(altura)x  65mm (dorso) 
com variação de +/-10 

por cento, protetor 
metálico nas bordas da 

parte inferior, fecho 
metálico com alavanca 
de acionamento para 

Brame  10,88 1.088,00 
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abertura auxiliado por 
mola fixado por 04 

rebites, prendedor em 
material plástico de boa 
resistência, orifício de 
manuseio revestido de 

material plástico  e 
janela apara 

identificação no dorso. 

89 20 un Extrator de grampos, 
tipo espátula, em aço 

cromado, dimensões de 
15cm.  

Genmes 2,00 40,00 

90 60 Pct Grampo trilho de 
plástico com 50 

unidades. 

Maritic 10,69 641,40 

91 100 un Pasta em L a4 para 
documentos, em 

plástico transparente 
incolor, matéria prima 

:polipropileno 0,18mm, 
formato 

220mmx330mm. 

Aca  0,79 79,00 

92 10 un Porta canetas, simples 
em acrílico.  

Aep 10,80 108,00 

94 50 un Pasta catálogo 100 
folhas  

Aep 21,99 1.099,50 

95 20 un Molha dedo tipo 
esponja com 50mm e 

espuma encaixada. 

Garbrim 1,89 37,80 

96 30 un Régua 30cm em 
poliestireno.  

Waleli 0,79 23,70 

98 30 un Pasta arquivo  Brame  16,55 496,50 

100 3 Pct Saco plástico 
transparente 40x25cm. 

Região  19,90 59,70 

      R$41.086,93 
 

Importa-se o presente Pregão na importância diária de R$41.086,93 

(quarenta e um mil e oitenta e seis reais e noventa e três 

centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação 

Orçamentária: 

 

Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento,  

Programa: 10.1014.04.122.0037.2033.0119-20170960     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  
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Programa: 10.1014.04.122.0037.2034.0119-20170965     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.122.0037.2035.0119-20170317     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.122.0037.2037.0119-20170956     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.122.1204.1015.0119-20170944     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.124.0052.2040.0119-20170938     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30    

Programa: 10.1014.04.126.0082.2041.0119-20170935     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30    

Origem: Secretaria Municipal de Fazenda,  

Programa: 10.1015.04.122.0037.2044.0119.20170924     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30      

Programa: 10.1015.04.123.0031.2045.0119.20170299     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30      

Programa: 10.1015.04.127.0052.2047.0119.20170287     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30         

Origem: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude  

Programa: 10.1022.04.122.0066.2132.0119.20170119     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1022.27.695.0707.2136.0101.20170504     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.392.0037.2145.0101.20170440     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.811.0740.2146.0101.20170212     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.812.0740.2147.0101.20170422     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  
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Programa: 10.1024.27.812.0743.2148.0101.20170426     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.812.0743.2149.0101.20170417     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1024.27.813.0125.2150.0101.20170412     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

Programa: 10.1022.13.392.0037.2133.0101.20170495     Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30  

 PUBLIQUE-SE. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA,24 DE ABRIL DE 2017. 

 

 

 

 

JAIR LOPES MARTINS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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