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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/199

Processo nº: 04.000797.18.17

Objeto: Aquisição de material de escritório.

LOTE 1 – Apagador para quadro magnético, caixa para arquivo, carbono comum, fita adesiva dupla
face, régua em poliestireno transparente, tesoura em aço inoxidável, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME foi o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 4.050,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário), o licitante arrematante
do lote apresentou sua proposta no valor global de R$ 4.049,64. Examinada a aceitabilidade da
proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da PAPYRUS MATERIAIS
PARA ESCRITORIO LTDA – ME.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa PAPYRUS
MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA – ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme  determinado  no  subitem  16.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de  manifestação  da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO
LTDA – ME no valor global ofertado de R$ 4.049,64 (quatro mil, quarenta e nove reais e sessenta e
quatro centavos).

LOTE 2 – Clipe para papel, conforme exigências do edital.

LOTE CANCELADO

LOTE 3 – Grampeador para papel, grampo para grampeador, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI foi  o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 3.794,00. Em razão de o valor ofertado estar acima do valor aprovado para esta
contratação, nos termos art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade
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de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em resposta, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI ofertou o valor global de R$ 2.754,12.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta,  quanto à  compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da PAPELARIA OURO EIRELI .

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa PAPELARIA
OURO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme  determinado  no  subitem  16.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de  manifestação  da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PAPELARIA OURO EIRELI no valor global
ofertado de R$ 2.754,12 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

LOTE 4 – Papel apergaminhado, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI foi  o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 9.000,00. Em razão de o valor ofertado estar acima do valor aprovado para esta
contratação, nos termos art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade
de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município.

Não  sendo  possível  ofertar  novo  valor,  em  06/08/18,  o  licitante  PAPELARIA  OURO EIRELI  foi
desclassificado por ofertar valor superior ao valor aprovado para esta contratação. Nesta mesma
data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, segundo classificado com o valor global
ofertado de R$ 10.000,00, passou a arrematante do lote. Em razão de o valor ofertado estar acima
do valor aprovado para esta contratação, nos termos art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02,
foi solicitada a possibilidade de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município.

Não sendo possível ofertar novo valor, em 07/08/18, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-
EPP foi desclassificado por ofertar valor superior ao valor aprovado para esta contratação.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

LOTE 5 – Envelope tipo saco, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante CATIA REGINA SISO ARTIOLI - ME foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 32.650,00.

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1(adequação dos valores global e unitário), o licitante arrematante
do lote apresentou sua proposta no valor global de R$ 32.320,00. Examinada a aceitabilidade da
proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da CATIA REGINA SISO
ARTIOLI - ME.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor  global  do lote,  observadas as exigências do edital  e  seus anexos,  a empresa CATIA
REGINA SISO ARTIOLI - ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme  determinado  no  subitem  16.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de  manifestação  da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa CATIA REGINA SISO ARTIOLI - ME no valor
global ofertado de R$ 32.320,00 (trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).
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LOTE 6 – Etiqueta autoadesiva, conforme exigências do edital.

LOTE CANCELADO

LOTE 7 – Capa para encadernação, pasta em polipropileno liso, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI foi  o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 697,45.  Em razão de o valor  ofertado estar  acima do valor  aprovado para esta
contratação, nos termos art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade
de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em resposta, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI ofertou o valor global de R$ 204,40.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta,  quanto à  compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da PAPELARIA OURO EIRELI .

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa PAPELARIA
OURO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme  determinado  no  subitem  16.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de  manifestação  da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PAPELARIA OURO EIRELI no valor global
ofertado de R$ 204,40 (duzentos e quatro reais e quarenta centavos).

LOTE 8 – Reabastecedor para pincel atômico, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO foi o arrematante do lote com
o valor global ofertado de R$ 502,20. Em razão de o valor ofertado estar acima do valor aprovado
para esta contratação, nos termos art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a
possibilidade de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município.

Não sendo possível ofertar novo valor, em 06/08/18, o licitante LUCAS HENRIQUE MARTINS DE
CARVALHO foi desclassificado por ofertar valor superior ao valor aprovado para esta contratação.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

LOTE 9 – Papel couché, brilhante, conforme exigências do edital.

Em 03/08/18, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI foi  o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 280,00.  Em razão de o valor  ofertado estar  acima do valor  aprovado para esta
contratação, nos termos art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade
de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em resposta, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI ofertou o valor global de R$ 180,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta,  quanto à  compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
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proposta da PAPELARIA OURO EIRELI .

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa PAPELARIA
OURO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme  determinado  no  subitem  16.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de  manifestação  da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PAPELARIA OURO EIRELI no valor global
ofertado de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Publicada a  decisão  nesta  sessão,  e  nada mais  havendo  a  tratar,  o  pregoeiro  declarou
encerrados os trabalhos.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/199

Processo nº: 04.000797.18.17

Objeto: Aquisição de material de escritório.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global
do lote, o objeto desta licitação à:

LOTE 1 – Apagador para quadro magnético, caixa para arquivo, carbono comum, fita adesiva dupla
face, régua em poliestireno transparente, tesoura em aço inoxidável, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA – ME

OBJETO: 04 apagadores para quadro magnético, corpo em plástico de alta resistência, com base de
feltro, dimensões: 15 x 6 cm (variação aceitável de 10% nas dimensões); 1.000 caixas para arquivo,
em plástico, polionda, cor azul, dimensões aproximadas:, 35 x 25 x 14 cm (variação aceitável de até
5%); 200 carbonos comum, 1 face, tamanho ofício,  com validade mínima de 24 meses; 10 fitas
adesivas dupla face, em espuma, cor branca, com adesivo permanente de alta resistência, rolo com
aproximadamente  24  mm  x  1,5  m  (variação  aceitável  de  até  5%);  100  réguas  em  poliestireno
transparente, milimetrada, impressão serigráfica clara e precisa, de boa qualidade, largura mínima 25
mm, espessura mínima 01 mm, comprimento de 30 cm e 20 tesouras em aço inoxidável, ponta fina
reta, cabo plástico, aproximadamente 20 cm (variação aceitável de até 5%).

VALORES UNITÁRIOS: R$ 4,36 para o apagador; R$ 3,66 para a caixa para arquivo; R$ 0,27 para o
carbono; R$ 15,30 para a fita adesiva dupla face; R$ 0,60 para a régua e R$ 5,26 para a tesoura.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 4.049,64 (quatro mil, quarenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos).

LOTE 2 – Clipe para papel, conforme exigências do edital.
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LOTE CANCELADO

LOTE 3 – Grampeador para papel, grampo para grampeador, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO:  05  grampeadores  para  papel,  uso  profissional,  em  metal,  manual,  capacidade  de
grampeação  mínima  para  até  240  folhas;  100  grampeadores  para  papel,  em  metal,  manual,
dimensões aproximadas: 19 x 4 cm (variação aceitável de até 5%), para grampos 26/6 e 03 caixas
de grampo para grampeador, niquelado, 9/12 mm, caixa com 5000 unidades.

VALORES UNITÁRIOS: R$ 99,93 para grampeador uso profissional;  R$ 22,14 para grampeador
manual e R$ 13,49 para a caixa de grampo.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.754,12 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e doze
centavos).

LOTE 4 – Papel apergaminhado, conforme exigências do edital.

LOTE FRACASSADO

LOTE 5 – Envelope tipo saco, conforme exigências do edital.

EMPRESA: CATIA REGINA SISO ARTIOLI - ME

OBJETO: 113.000 unidades de envelope tipo saco, em papel apergaminhado, gramatura 90 g/m², cor
branca, dimensões: 260 x 360 mm e 40.000 unidades de envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo,
gramatura 80 g/m², 260 x 360 mm.

VALORES UNITÁRIOS: R$ 0,24 para envelope tipo saco em papel apergaminhado e R$ 0,13 para
envelope tipo saco em papel Kraft.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 32.320,00 (trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).

LOTE 6 – Etiqueta autoadesiva, conforme exigências do edital.

LOTE CANCELADO

LOTE 7 – Capa para encadernação, pasta em polipropileno liso, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO:  300  capas  para  encadernação,  em  PVC,  cor  preta,  formato  A4  ;  300  capas  para
encadernação,  em  PVC,  transparente,  formato  A4  e  20  pastas  em  polipropileno  liso,  incolor,
transparente, com aba e elástico, 25 x 33 cm aproximadamente, lombo com 4 cm aproximadamente
(variação aceitável de até 5%) .
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VALORES UNITÁRIOS: R$ 0,25 para capa para encadernação na cor preta; R$ 0,25 para capa para
encadernação transparente e R$ 2,72 para a pasta.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 204,40 (duzentos e quatro reais e quarenta centavos).

LOTE 8 – Reabastecedor para pincel atômico, conforme exigências do edital.

LOTE FRACASSADO

LOTE 9 – Papel couché, brilhante, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: 500 unidades de papel couché, brilhante, cor branca, formato Aa4, gramatura 120 g/m² .

VALORES UNITÁRIOS: R$ 0,36 para a unidade de papel couché.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/199

Processo nº: 04.000797.18.17

Objeto: Aquisição de material de escritório.

Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para
que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes
empresas que ofertaram o menor preço, aferido pelo valor global do lote:

LOTE 1 – Apagador para quadro magnético, caixa para arquivo, carbono comum, fita adesiva dupla
face, régua em poliestireno transparente, tesoura em aço inoxidável, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME

OBJETO: 04 apagadores para quadro magnético, corpo em plástico de alta resistência, com base de
feltro, dimensões: 15 x 6 cm (variação aceitável de 10% nas dimensões); 1.000 caixas para arquivo,
em plástico, polionda, cor azul, dimensões aproximadas:, 35 x 25 x 14 cm (variação aceitável de até
5%); 200 carbonos comum, 1 face, tamanho ofício,  com validade mínima de 24 meses; 10 fitas
adesivas dupla face, em espuma, cor branca, com adesivo permanente de alta resistência, rolo com
aproximadamente  24  mm  x  1,5  m  (variação  aceitável  de  até  5%);  100  réguas  em  poliestireno
transparente, milimetrada, impressão serigráfica clara e precisa, de boa qualidade, largura mínima 25
mm, espessura mínima 01 mm, comprimento de 30 cm e 20 tesouras em aço inoxidável, ponta fina
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reta, cabo plástico, aproximadamente 20 cm (variação aceitável de até 5%).

VALORES UNITÁRIOS: R$ 4,36 para o apagador; R$ 3,66 para a caixa para arquivo; R$ 0,27 para o
carbono; R$ 15,30 para a fita adesiva dupla face; R$ 0,60 para a régua e R$ 5,26 para a tesoura.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 4.049,64 (quatro mil, quarenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos).

LOTE 2 – Clipe para papel, conforme exigências do edital.

LOTE CANCELADO

LOTE 3 – Grampeador para papel, grampo para grampeador, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO:  05  grampeadores  para  papel,  uso  profissional,  em  metal,  manual,  capacidade  de
grampeação  mínima  para  até  240  folhas;  100  grampeadores  para  papel,  em  metal,  manual,
dimensões aproximadas: 19 x 4 cm (variação aceitável de até 5%), para grampos 26/6 e 03 caixas
de grampo para grampeador, niquelado, 9/12 mm, caixa com 5000 unidades.

VALORES UNITÁRIOS: R$ 99,93 para grampeador uso profissional;  R$ 22,14 para grampeador
manual e R$ 13,49 para a caixa de grampo.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.754,12 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e doze
centavos).

LOTE 4 – Papel apergaminhado, conforme exigências do edital.

LOTE FRACASSADO

LOTE 5 – Envelope tipo saco, conforme exigências do edital.

EMPRESA: CATIA REGINA SISO ARTIOLI - ME

OBJETO: 113.000 unidades de envelope tipo saco, em papel apergaminhado, gramatura 90 g/m², cor
branca, dimensões: 260 x 360 mm e 40.000 unidades de envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo,
gramatura 80 g/m², 260 x 360 mm.

VALORES UNITÁRIOS: R$ 0,24 para envelope tipo saco em papel apergaminhado e R$ 0,13 para
envelope tipo saco em papel Kraft.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 32.320,00 (trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).

LOTE 6 – Etiqueta autoadesiva, conforme exigências do edital.

LOTE CANCELADO
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LOTE 7 – Capa para encadernação, pasta em polipropileno liso, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO:  300  capas  para  encadernação,  em  PVC,  cor  preta,  formato  A4  ;  300  capas  para
encadernação,  em  PVC,  transparente,  formato  A4  e  20  pastas  em  polipropileno  liso,  incolor,
transparente, com aba e elástico, 25 x 33 cm aproximadamente, lombo com 4 cm aproximadamente
(variação aceitável de até 5%) .

VALORES UNITÁRIOS: R$ 0,25 para capa para encadernação na cor preta; R$ 0,25 para capa para
encadernação transparente e R$ 2,72 para a pasta.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 204,40 (duzentos e quatro reais e quarenta centavos).

LOTE 8 – Reabastecedor para pincel atômico, conforme exigências do edital.

LOTE FRACASSADO

LOTE 9 – Papel couché, brilhante, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: 500 unidades de papel couché, brilhante, cor branca, formato Aa4, gramatura 120 g/m² .

VALORES UNITÁRIOS: R$ 0,36 para a unidade de papel couché.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística
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