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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2013. 

(REGISTRO DE PREÇOS) 
 
 
PROCESSO: 2013/8438 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data Abertura: 06/06/2013 
Horário: 09h00min (Horário de Brasília). 
UASG:  
 
Acesso Eletrônico ao Edital e à Participação: www.comprasnet.gov.br 
 
 
 

O MUNICIPIO DE ARACAJU – através da Secretaria Municipal do Planejamento 
e Orçamento - SEPLAN, mediante seu Pregoeiro(a) designado pela Portaria n.º 
239/2012, de 01 de junho de 2012 torna público para conhecimento dos interessados 
que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de 
Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), 
conforme anexo I, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento e demais órgãos participantes, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. 

 
O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o 

decreto nº 5.450, de 31/05/2005, a Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, a 
Instrução Normativa no 05, de 21/07/95 do Ministério de Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE, Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Municipal no 011, de 
10/01/2003 alterado pelo Decretos nº 582, de 17/06/2005 e Decreto 1075, de 11 de 
setembro de 2006, demais legislações pertinentes e, ainda, o estabelecido neste Edital e 
seus anexos constante no processo nº 2013/ 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), conforme especificações e 
condições constantes neste Edital e seus anexos. 
 
2. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ABERTURA DA SESSÃO 
 

2.1. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

2.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail 

http://www.comprasnet.gov.br/
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cpl@aracaju.se.gov.br. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados através do 
site www.comprasnet.gov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para 
obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 
 

2.2. DA ABERTURA DA SESSÃO 
 

2.2.1. Prazo para envio de proposta: A partir de 21/05/2013 até às 09h00min  
(horário de Brasília) do dia 06/06/2013. 
Data da abertura: 06/06/2013  
Horário da abertura: 09h00min (Horário de Brasília)  
Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br 
UASG promotora:  983105 SEMAD - Secretaria Municipal do Planejamento 
e Orçamento. 
 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO AS EMPRESAS QUE: 
 
3.1.1. Atenderem a todas as condições constantes neste edital e nos seus anexos, 
inclusive quanto à documentação exigida para a sua habilitação, e estiverem 
devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – 
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, por meio do sitio 
www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema eletrônico; 
 
3.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 4.485, de 25.11.2002; 
 
3.1.3. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar do 
presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação 
junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública; 
 
3.1.4. As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu cadastramento diretamente no 
COMPRASNET, até 24 horas antes da abertura da proposta 
 
3.1.5. O Pregão será conduzido pela SEPLAN - Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento (órgão promotor da licitação), com apoio técnico e operacional do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico para 
esta licitação; 
 
3.1.6. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços em data e horário 
previstos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 
 
3.1.7 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 

mailto:cpl@aracaju.se.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório, bem como a descritiva do objeto constante do Termo de 
Referência no Anexo I do presente Edital; 

3.1.7.1 Para microempresas ou empresas de pequeno porte, aplica-se a 
Lei Complementar nº 123/2006, sendo necessária a posterior regularização fiscal, 
nas condições estabelecidas no subitem 10.22 do edital, caso venha a formular lance 
vencedor; 

3.1.7.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte que 
desejarem fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 
deverão manifestar, em campo próprio, declaração de que atendem aos requisitos do 
art. 3º da referida Lei; 

3.1.7.3 A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao 
cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação; 
 
3.2 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTE PREGÃO: 
 
3.2.1. As interessadas que se encontrem em processo de falência, concordata, 
recuperação judicial e extrajudicial de empresa, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, fusão, cisão ou incorporação; que estejam cumprindo suspensão temporária 
de participação em licitação, que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; bem como as licitantes que se apresentem 
constituídas na forma de empresas em consórcio. 
 
3.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
 
3.2.3. Empresas que apresentem mais de uma proposta para cada item; 
 
3.2.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da Licitação, 
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, protocolizando 
o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
no endereço discriminado no subitem 21.15 deste Edital ou na forma eletrônica, 
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
4.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencidos os respectivos 
prazos legais. 
 
4.3. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, e a alteração decorrente 
seja relevante para a apresentação das propostas, será designada nova data para a 
realização do certame. 
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5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da sessão pública via internet; 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º do Decreto nº 
5.450/05), no site www.comprasnet.gov.br. 
 
5.3. O credenciamento da Licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de 
registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação; 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 
da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º do Decreto nº 
5.450/05); 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º do Decreto nº 
5.450/05). 
 
5.6. A perda da Senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicados ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor 
unitário e total de cada item a ser cotado, a partir da data da liberação do edital no 
sitio www.comprasnet.gov.br, 21/05/2013, até o horário limite de início da Sessão 
Pública, ou seja, até às 09h00min do dia 06/06/2013 horário de Brasília, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. Durante este período a licitante 
poderá incluir ou excluir proposta. 

6.1.1. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do 
registro de sua proposta, planilha ou outros anexos exigidos neste Edital, sob pena de 
desclassificação do certame pelo pregoeiro. 
 
6.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances 
inseridos em sessão pública. (Art. 13, III do Decreto nº 5.450/05); 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
 
6.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste edital e seus anexos; 
 
6.5. Na proposta de preço, encaminhada eletronicamente, deverá constar o 
detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, 
o valor unitário, o valor total, a marca do produto ofertado e a mesma deverá atender 
todas as condições e especificações constantes deste edital e seus anexos; 
  
6.6. Na proposta de preços reformulada, deverão constar pelo menos, as seguintes 
condições: 

a) Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente 
ou seu representante legal, CNPF, RG e cargo na empresa, banco, agência, numero de 
conta corrente e praça de pagamento; 

b) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação; 

c) A entrega dos materiais deverá ser imediata de acordo com a necessidade de 
cada órgão participante, ou no prazo acordado e quantidades solicitadas não podendo 
exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretaria; 

d) Preço total dos itens, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, 
conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e 
por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Termo de Referência - 
Anexo I do presente Edital; 

e) No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos necessários a 
aquisição do produto, bem como todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, 
encargos fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive eventual substituição da unidade 
defeituosa.  

f) A proposta deverá ser redigida numa linguagem clara, sem emendas ou rasuras, 
datada e assinada na ultima página e rubricada nas demais pelo proponente. A 
identificação (social), endereço, números do CNPJ/MF, do telefone e do fac-símile da 
licitante; 

g) A proposta deve ser firme precisa, sem alternativa de preço ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

h) A proposta de preços reformulada deve ser entregue acompanhada da 
PLANILHA DE CUSTOS por item cotado; 

i) A PLANILHA DE CUSTOS deve conter no mínimo as seguintes informações: 
i.a) Preço de compra do produto (em R$); 
i.b) Fretes (em R$ e %); 
i.c) Tributos (em R$ e %); 
i.d) Despesas Administrativas (em R$ e %); 
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i.e) Comissões (em R$ e %); 
i.f) Margem de Lucro (em R$ e %); 
i.g) Preço final de venda (em R$). 

j) A falta da apresentação da PLANILHA DE CUSTOS enseja a impossibilidade de 
pedido de reequilíbrio, econômico financeiro, caso necessário. 
 
6.7. A proposta enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 
6.8. O Pregoeiro verificará as propostas enviadas, antes da abertura da fase de lances, 
desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA 
7.1. A partir das 09h00min (horário de Brasília) do dia 06/06/2013 e em conformidade 
com o estabelecido neste Edital, terá início a sessão pública do presente Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas em conformidade com o 
item 6 – Da Proposta de Preços e que deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações do presente Edital e seus Anexos; 
 
7.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via 
Internet, única e exclusivamente no site www.comprasnet.gov.br conforme Edital. 
 
7.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances.  
 

7.3.1. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa do licitante e subseqüente encaminhamento do valor unitário do item cotado, 
em campo próprio, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

7.3.2. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.  
 

7.3.3. O pregoeiro analisará o objeto e os preços ofertados e avaliará a 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital. Caso constate 
irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este 
procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das propostas aceitas. 
 
8. DA ETAPA DE LANCES 
8.1. Aberta a etapa competitiva, a participação no Pregão dar-se-á exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico pela digitação da senha privativa da licitante, com o quê 
estará identificada sua razão social e número de inscrição no CNPJ e subseqüente 
encaminhamento dos lances, observando o horário fixado na data estabelecida no item 
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2, subitem 2.2 – da abertura da sessão, deste Edital, sendo a licitante imediatamente 
informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

8.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo Critério do 
Menor Preço por item. 
 
8.2. Incumbirá ainda à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão; 
 
8.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
8.4. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos; 
 
8.5. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente registrado no sistema pelo próprio licitante; 
 
8.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada a identificação da detentora do lance; 
 
8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 
 

8.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no site www.comprasnet.gov.br. 
 
8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo próprio sistema eletrônico às Licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances; 
 

8.9.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento eminente, o 
pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes, observado o 
mesmo tempo de até 30 (trinta) minutos. 
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8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de 
lances e na manutenção do último preço por ela apresentado para efeito de ordenação 
das propostas. 
 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e de seus Anexos; 
 
9.2. O julgamento das propostas obedecerá ao critério do Menor Preço por item; 
 
9.3. Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o 
menor lance, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação; 
 
9.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital; 
 

9.4.1.  Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9.5. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade 
de preços entre as propostas e quando não houver lances para definir o desempate. 
Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a 
ser designada, para a qual todos os licitantes serão convocados; 
 
9.6. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta dessas empresas for igual 
ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste 
caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da 
seguinte forma: 
 

a) classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se enquadrem na situação prevista no sub-item 9.6; 
 

b) convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que 
apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma do sub-item 9.6, “a” 
para que, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior ao da primeira 
colocada, para o desempate, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;  
 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

9 

c) não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na situação do sub-item 9.6, “b”, ou não ocorrendo a regularização 
fiscal ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no 
mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma do sub-item 9.6, 
“a”, para o exercício do mesmo direito; 
 

d) no caso de propostas iguais apresentadas por microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte, no intervalo previsto no sub-item 9.6, será realizado 
sorteio para selecionar aquela que apresentará primeiro a melhor oferta; 
 
9.7. Caso não ocorra a situação prevista no sub-item 9.6 e suas alíneas, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar. 
 
9.8. O disposto no subitem 9.6. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.9. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Prefeitura Municipal 
de Aracaju e nem firam os direitos dos demais licitantes; 
 
9.10. Não será permitido alteração da proposta ou mesmo seu cancelamento após o seu 
envio, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema 
eletrônico; 
 
 
9.11. O Pregoeiro anunciará a Licitante detentora da proposta ou do lance de menor 
preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor preço; 
 
9.12. Antes de concluir pela aceitabilidade da proposta, o (a) Pregoeiro (a) poderá 
solicitar amostra física ao licitante que estiver classificado em primeiro lugar. Na 
hipótese da amostra a sessão será suspensa e somente será retomada após a decisão 
do Pregoeiro, vinculado ao Parecer emitido pela Comissão de Análise de Material. 
Prevendo o espaço físico para a guarda das amostras e economia para a licitante com 
o transporte. 
 
9.13. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas ou um pouco maior conforme acordo entre as partes, 
contadas da solicitação formal, efetuada na própria sessão. 
 
9.14. Recebida as amostras, a secretaria requisitante efetuará a análise em até 
03(três) dias úteis, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e a proposta 
comercial e emitirá Parecer devidamente fundamentado indicando ou contra-
indicando a aquisição do(s) item (ns) cotados. Se houver necessidade de pareceres 
externos estes serão custeados pelos licitantes. 
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9.15. Caso a(s) amostra(s), da(s) empresa(s) que ofertou (ram) o menor preço não 
seja(m) compatível (is) com o objeto da licitação, será(ão) convocada(s) a(s) 
empresa(s) subseqüente(s), na ordem de classificação, para apresentação de 
amostra(s), no mesmo prazo do item 9.13, sem prejuízo das sanções legais 
pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado 
com as especificações do edital. 
 
 
 
9.16. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda da secretaria 
requisitante até a homologação do Pregão. Após a homologação, as amostras deverão 
ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que a secretaria 
requisitante não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais 
durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. 
Após este período a secretaria requisitante providenciará o descarte das amostras. 
 
9.17. Aceita a melhor proposta, a licitante deverá encaminhar a PROPOSTA DEFINITIVA 
DE PREÇO, OU PROPOSTA REFORMULADA de acordo com o último lance ofertado ou valor 
negociado com o pregoeiro e nos termos do item 6.6. deste edital, e os demais 
documentos de habilitação constantes no item 10 e subitens posteriores, no prazo 
definido pelo pregoeiro na própria sessão para o FAX (79) 3218-7837, com posterior 
encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de até 3 (três) 
dias úteis, contados a partir da aceitação, sob pena de ser considerada desistente, 
convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas no item 15.4 
deste edital. 
 
9.18. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado será verificado o 
atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado; 
 
10 – DA HABILITAÇÃO  
 
10.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes à proposta comercial e à habilitação e seus anexos, deverão 
ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
 
10.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório 
apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado no 
Brasil. 
 
10.3. A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe 
de Apoio ao Pregoeiro da SEMAD, poderá ser efetuada, no endereço referido no subitem 
21.13 deste Edital, no horário de 8:00 às 12:00 horas e 15:00 às 17:00 horas até o dia 
útil imediatamente anterior à data fixada para a realização do Pregão. 
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10.4. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá 
ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecerá o material 
objeto da presente licitação. 
 
10.5. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar 
cadastrada no Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e com a 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA em plena validade. 
 

10.5.1. Poderão concorrer empresas sediadas em todo Território Nacional, 
legalmente constituídas e que satisfaçam às condições de habilitação preliminar 
constantes deste Edital, da Lei nº 8.666/93 (Capacidade Técnica, Jurídica, Fiscal, 
Trabalhista e Econômico Financeira) e Instrução Normativa n º 05, de 21/07/95.   
 

10.5.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio no idioma português; 
 
10.6. A regularidade quanto à habilitação jurídica, fiscal e qualificação econômico-
financeira, será verificada através de consulta “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento das Propostas de Preços. Quanto à 
regularidade trabalhista, será necessária a prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
10.7. Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF, e não sendo apresentada pela 
licitante já cadastrada documentação atualizada que comprove a regularidade 
cadastral, a licitante será inabilitada; 
 
10.8. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, será inabilitada, sem prejuízo das sanções cabíveis; 
 
10.9. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora pelo 
Pregoeiro, e a ela será adjudicado o objeto do certame; 
 
10.10. A indicação da proposta vencedora, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no 
sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 
21 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00, e na legislação pertinente; 
 
10.11. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 
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relacionados no Edital; 
 
10.12. A Administração reserva-se o direito de julgando necessário, proceder a 
diligências junto aos órgãos emitentes das certidões, bem como solicitar 
esclarecimentos ou informações complementares relativas a quaisquer dos documentos 
apresentados; 
 
10.13. Serão sanados pelo pregoeiro, através de informações ou diligências requeridas, 
quaisquer erros evidenciados como meramente formais; 
 
10.14. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 
 

10.14.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, o 
documento deve estar acompanhado da comprovação da eleição de seus 
administradores; 
 

10.14.2. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
10.15. Documentos relativos à Habilitação Econômica Financeira: 
 

10.15.1. Certidão Negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial 
e extrajudicial de empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
fornecida nos últimos 30(trinta) dias, a contar da data da abertura do certame; 
 
10.16. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
 

10.16.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação, através de atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
 
10.17. Declaração Relativa a Dispositivo Constitucional: 
 
a) Declaração de que cumpre as exigências dispostas no art. 27, inciso V da Lei 
8.666/93. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

a). Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por 
Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos; 
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b). documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 
 

c). as declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados 
dos Órgãos ou Empresas que as expediram. 
 
10.18 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 

10.18.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, 
com o endereço respectivo; 
 

10.18.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; ou 
 

10.18.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de 
capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em 
nome e CNPJ da filial; 
 
10.19 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou 
publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
10.20 - A Documentação habilitatória exigida, deverá ser enviada através dos fax’s 
(0xx79) 3218-7837, após o encerramento da etapa de lances, atualizada, com 
posterior encaminhamento do original, ou na forma descrita no item 10.19., no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do encerramento da etapa de 
lances; 
 
10.21. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 
 
10.22. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do pregoeiro, a contar do 
momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 

10.22.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
subitem 10.22 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas em lei. 
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11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da 
vencedora, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de 
recorrer; 
 

11.1.1. O procedimento para interposição de recurso compreende a 
manifestação prévia da licitante, durante a sessão pública, ao iniciar-se a fase de 
habilitação, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em 
formulário próprio, entretanto os memoriais e eventuais contrarrazões pelas demais 
licitantes, serão apresentados no endereço constante do subitem 21.15. 

 
11.1.2 Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de interpor 

recurso o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a preclusão do 
direito de recurso e a declaração de vencedora provisória pelo Pregoeiro à licitante da 
menor proposta devidamente habilitada; 
 
11.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
11.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
11.5. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
11.6. Julgados os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente, fará a adjudicação do objeto licitado à licitante declarada 
vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação. 
 
11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem 
serão recebidas as petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em 
desacordo com o disposto neste Edital. 
 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso pendente de decisão administrativa; 
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12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo 
Pregoeiro. 
 
12.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá ser submetido à 
autoridade competente para decidir acerca dos atos do pregoeiro. 
 
13. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1. Após o julgamento da proposta e a homologação do resultado pela autoridade 
competente, a Secretaria de Planejamento Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, a seu exclusivo critério, visando o fornecimento dos produtos, nos termos 
estabelecidos neste edital, efetuará o Registro de Preços ofertados na forma do Anexo VI 
(Ata de Registro de Preços), a ser firmado entre a Contratante e a(s) empresa(s) que 
apresentar(am) o(s) menor(es) preço(s), em conformidade com a classificação obtida, 
tomando-se como base o preço do primeiro colocado; 
 
13.2. A Administração convocará a(s) empresa(s), respeitada a ordem de classificação, 
para assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP (cuja minuta integra este edital), no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, sob 
pena de perecer o direito ao registro de preços; 
 

13.2.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma só vez, por 
igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração.  
 
13.3. A Ata de Registro de Preços será lavrada em ordem seqüencial de acordo com os 
itens especificados neste edital e deverá ser assinada pelo(s) representante(s) 
qualificado(s) da(s) empresa(s) que tiver (em) seus preços classificados pelo Órgão 
responsável pelo Registro de Preços; 
 
13.4. O Registro de preços, objeto do presente Pregão, terá validade de 12 (doze) 
meses, a partir da data de publicação da Ata no Diário Oficial do Município; 
 
13.5. Os preços registrados e suas alterações serão publicados trimestralmente no Diário 
Oficial do Município; 
 
13.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições. 
 
 
14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada nos seguintes casos:  
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14.1.1. Quando o fornecedor: 

 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
 

14.1.2. Quando presente razões de interesse público; 
 
14.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 
ampla defesa, será formalizado por despacho de autoridade competente ao órgão 
gerenciador;  
 
14.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito e de força maior devidamente comprovado. 
 
 
15. DAS PENALIDADES 
 
15.1. O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
15.2. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
Art.16, § 3º, inciso I do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
15.3. Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho. 
 
15.4. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

17 

15.5. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas nesta Ata, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
15.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei 
nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
15.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
16. DO CONTRATO 
 
16.1. O presente Edital e seus anexos e a proposta(s) do(s) participante(s) vencedor (es) 
farão parte integrante do contrato, independente de transcrição; 
 
16.2.  Homologada a licitação, o órgão solicitante, quando for necessário, convocará no 
prazo de 10 (dez) dias o licitante que apresentar a proposta vencedora para assinatura 
do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93; 
 
16.3. Caso a firma adjudicatária não assine o contrato no prazo e condições 
estabelecidas, será realizada nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação, onde o pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao edital, sendo o licitante 
declarado vencedor; 
 
16.4. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 
itens 11 e 12 deste Edital; 
 
16.5. Quando o licitante vencedor se fizer representar, no ato da celebração do 
instrumento contratual, por diretor ou sócio, apresentará cópia do Contrato Social ou 
Estatuto.  Na hipótese de representação por Procuração, o adjudicatário deverá 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

18 

apresentar, além da cópia do Contrato Social ou Estatuto, Procuração Pública ou 
Particular (em papel timbrado da empresa), com firma reconhecida, assinada pelo 
representante legal, que outorgue poderes específicos para o ato; 
 
16.6. Na hipótese de representação por procuração, esta obrigatoriamente deverá 
constar, o nome, cargo, profissão, endereço, número da carteira de identidade, número 
do cadastro nacional de pessoas físicas, nacionalidade e estado civil da pessoa 
credenciada para assinar o contrato. 
 
16.7. O contrato terá sua vigência ate 31/12/_____ contados a o partir da sua 
assinatura;  
 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
17.1. – A EMPRESA VENCEDORA NO DECORRER DO CONTRATO OBRIGA-SE A: 
 
 
17.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
17.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
listados no item 4 do Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os 
documentos necessários que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o 
atendimento das normas constantes nas especificações técnicas; 
 
17.1.3 – Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento das secretarias solicitantes; 
 
17.1.4 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
17.1.5 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
 
17.1.6 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega 
do objeto; 
 
17.1.7 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem 
prévio assentimento por escrito deste Município; 
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17.1.8 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
17.1.9 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
17.1.10 – Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
17.1.11 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 
 
 
 
17.2. – O MUNICÍPIO DE ARACAJU, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA CONTRATANTE, 
COMPROMETE-SE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO A: 
 
 
17.2.1 – Autorizar o fornecimento dos produtos, mediante formulário a ser emitido pela 
Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, 
para efeito de conferência e pagamento; 
 
 
17.2.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
 
17.2.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
17.2.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
ser solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
17.2.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem arcar com o referido ônus; 
 
17.2.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
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17.2.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste Termo e Contrato. 
 
 
 
18. DO PREÇO 
 
 
18.1. O objeto será entregue pelo preço unitário apresentado para cada item na 
proposta final da(s) Adjudicatária(s), o qual será fixo e irreajustável. 
 
 
 
19. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, GARANTIA, VALIDADE E DO PAGAMENTO 
 
 
 
19.1. Os materiais serão entregues de forma parcelada pela Contratada na sede da 
Contratante, de acordo com as quantidades solicitadas e no prazo acordado entre a 
Contratada e a Contratante não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da 
solicitação da Secretaria Contratante; 
 

 
19.1.1. Os produtos deverão ser entregues embalados de forma adequada ao 

armazenamento, na quantidade exigida e em perfeitas condições de uso e com garantia, 
conforme preceitua o Art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
19.1.2. No ato da entrega, a validade dos produtos não poderá ter 

transcorrido em 50% do prazo de validade estabelecido para o mesmo. 
 
19.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada por Nota de Empenho, após entrega 
do objeto licitado devidamente atestada pelo setor competente, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de 
Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida 
pela CEF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
19.3. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item 19.2 para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
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19.4 Não serão efetuados qualquer pagamento ao fornecedor enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
20. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 
20.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes deste Termo, no processo 
licitatório e no Contrato serão fiscalizadas e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 
20.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultante de ação 
ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados ou prepostos; 
 
20.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la. 
 
20.4. - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos. 
 
20.5 - A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue, se em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
21.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
 
21.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e 
desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem 
como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
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21.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo; 
 
21.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
21.5. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como 
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes 
interessadas em participar deste Pregão. 
 
21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura Municipal de Aracaju, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
21.7. O Ordenador da Despesa poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 
 
21.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 
 
21.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 
 
21.10. A critério da Administração, o objeto deste Pregão poderá ter seus quantitativos 
reduzidos ou aumentados de acordo com o Artigo 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93; 
 
21.11. As certidões solicitadas neste edital, deverão ser apresentadas pelos licitantes 
com os devidos prazos de validade. As certidões que não constem os respectivos prazos 
terão sua validade limitada a 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão; 
 
21.12. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições 
constantes no Anexo I deste Edital. 
 
21.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
SEMAD que fica situada à Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, n° 42 - Bairro Ponto Novo, na 
cidade de Aracaju-SE, nos horários de 7 h 00min as 13 h 00min e das 15h 00min às 17h 
00min. 
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21.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor; 
 
21.15. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço: eletrônico 
cpl@aracaju.se.gov.br, da Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços da 
Prefeitura Municipal de Aracaju, localizada na Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, nº 42, 
Bairro Ponto Novo, Aracaju-Sergipe, CEP 49.010-520, até 03 (três) dias úteis anteriores à 
data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, após 
esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo fax (079) 3218-7837 ou 3218-7835.  
 
 
21.16. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE: 
 
 

 Anexo I – Termo de Referência 
 Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preço  
 Anexo III – Minuta de Contrato 

 
 
22- DO FORO 
 
 
22.1. Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju – Sergipe para dirimir as dúvidas ou 
controvérsias oriundas desta licitação que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 
 

Aracaju (SE), 20 de maio de 2013. 
 
 
 
 

ANA MARIA MENEZES CARDOSO 
PREGOEIRA/SEMAD 

 
 
 
 
 

OBS: QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE O CÓDIGO DO CATMAT E O TERMO DE 
REFERÊNCIA PREVALECERÃO AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
 

mailto:cpl@aracaju.se.gov.br
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – DO OBJETO 

 
1.1. – Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
(EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), destinados a diversas Secretarias da Administração 
Municipal, conforme especificações e quantidades estimadas abaixo: 
 
 

Órgãos Participantes 

- Gabinete do Prefeito 

- Secretaria Municipal da Fazenda; 

- Secretaria Municipal da Administração; 

- Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 

- Secretaria Municipal de Governo; 

- Procuradoria Geral do Município; 

- Controladoria Geral do Município; 

- Secretaria Municipal da Educação; 

- Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social; 

- Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte; 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/MOTIVAÇÃO 

 
2.1. - O presente procedimento tem por finalidade AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO (EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), destinados a diversas Secretarias da 
Administração Municipal, visando subsidiar o bom desempenho das atividades fins 
inerentes ao exercício das funções públicas e no atendimento às necessidades 
administrativas.  
 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
3.1. – A licitação pelo Sistema de Registro de Preços prescinde de dotação orçamentária 
prévia e, portanto, poderá ser utilizada como alternativa para aquisição de bens, uma 
vez que essa dotação somente se faz necessária no momento da efetivação da 
contratação. 
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4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Ofício Autorizativo Observações 

312/2013 - x - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Comp. e Periféricos de Informática Item 1 Quantidade 3.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço MIDIA DE DVD-R 

Descrição DVD-R virgem, gravação a 4X, 4.7Gb dados / 120 min. vídeo, lacrado em estojo plástico com quantidade de 25 
mídias.  
Capacidade para armazenagem de 4.7 GB de dados, ou 120 minutos de vídeo.  
Velocidade de gravação 4 X. Face não gravável fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade 
máxima de gravação, e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada.  
Mídia lacrada com filme, acondicionada em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente 
possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Mat. Festiv./Homenagens(incl.Póstuma) Item 2 Quantidade 10.001,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BOLA DE SOPRAR EM LATEX Nº 07 - CORES SORTIDAS 

Descrição Bola de soprar em látex nº 07 - cores sortidas- pacote com 50 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 3 Quantidade 260,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 

Descrição Almofada para carimbo, cor azul, tamanho aproximado 8,5 x 12,5 cm; confeccionada em estojo plástico rígido, 
almofada de feltro recoberta com tecido de alta duração  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 4 Quantidade 5.513,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 

Descrição Apagador para quadro branco. Corpo em plástico de alta resistência COR AZUL, superfície interna em espuma e 
base em feltro. Ref.: 150-N  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 5 Quantidade 10.436,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO PARA LIXO 

Descrição Apontador para lápis com lâmina de aço temperado e depósito para lixo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 6 Quantidade 100,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço APONTADOR PARA LAPIS EM ACRILICO 

Descrição Apontador para lápis simples em acrílico, com lâmina de aço temperado 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 7 Quantidade 100,00 Unidade Pacote 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

26 

Produto/serviço ARGILA 

Descrição Argila 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 8 Quantidade 151.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BASTAO DE SILICONE - 5/16P 

Descrição Bastão de silicone de 5/16 para pistola elétrica de colar.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. PACOTE COM 100 UNIDADES 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 9 Quantidade 200.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BASTAO DE SILICONE 1/2 

Descrição Bastão de silicone de 1/2 para pistola elétrica de colar.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. PACOTE COM 100 UNIDADES 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 10 Quantidade 1.195,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 38 X 51MM - PACOTE COM 4 BLOCOS 

Descrição - Bloco para recados auto adesivo, removível, medindo aproximadamente 38 x 51 mm  
- Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 11 Quantidade 855,00 Unidade Bloco 

Produto/serviço BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 76 X 102MM 

Descrição Bloco para recados auto adesivo, removível, medindo aproximadamente 76 x 102 mm - bloco com 100 folhas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 12 Quantidade 562,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BOBINA PARA FAX - 216MM X 30M 

Descrição Bobina para fax, tamanho 216mm x 30m, papel térmico de alta sensibilidade, superfície perfeita e lisa, permite 
impressão de imagens, maior contraste, definição e legibilidade, gramatura 59 + - 4 por m2, espessura 61 + - o5 
micras, lisura 450mm/s. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 13 Quantidade 1.110,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 76MMX30M. 

Descrição Bobina para máquina de calcular 76mmx30m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 14 Quantidade 450,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO 

Descrição Borracha bicolor azul/vermelho, para lápis e caneta, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
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fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 15 Quantidade 72,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço BORRACHA BRANCA - 35X22X12MM - CAIXA 

Descrição Borracha branca macia, formato retangular, medindo no mínimo 35x22x12mm. Caixa com 60 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 16 Quantidade 18.568,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLASTICO 

Descrição Borracha branca com protetor plástico, medindo aproximadamente 12x21x43 mm, para desenho e escrita a lápis. 
Composição: plastisol e carga mineral 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 17 Quantidade 310,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA BRANCA Nº 60 - 30X20X6MM 

Descrição Borracha branca macia, formato retangular, medindo aproximadamente 30x20x6mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 18 Quantidade 1.280,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO - 100 GRS. 

Descrição Borracha elástica para dinheiro, pacote com 100 grs., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 19 Quantidade 650,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO - 25 GRS. 

Descrição Borracha elástica nº 18, para dinheiro, pacote com 25 grs., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 20 Quantidade 11.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA PONTEIRO BRANCA 

Descrição Borracha ponteiro branca, para apagar grafite 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 21 Quantidade 6.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO BROCHURA - 48 FLS. 

Descrição Caderno brochura, com 48 folhas, formato 148x203 mm, capa papel off-set 120 g/m2, 23 pautas, folhas internas 
papel apergaminhado 56 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 22 Quantidade 1.040,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço CADERNO BROCHURA - 96 FLS. 

Descrição Caderno brochura, com 96 folhas, formato 148x203 mm, capa papel off-set 120 g/m2, 23 pautas, folhas internas 
papel apergaminhado 56 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 23 Quantidade 25.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO CAPA DURA - 48 FOLHAS 

Descrição Caderno capa dura, com 48 folhas, medindo aproximadamente 148x210 mm e aproximadamente 23 pautas, folhas 
internas papel apergaminhado 56 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 24 Quantidade 1.070,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO CAPA DURA COM 90 FOLHAS 

Descrição Caderno capa dura com 90 folhas, tamanho pequeno. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 25 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO DA SECRETARIA 

Descrição Caderno da secretária, com 134 folhas, 200 mm x 275 mm, capa/contracapa papelão e papel couchê, folhas 
interna em papel off–set. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 26 Quantidade 10.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO DE CALIGRAFIA C/48FLS 

Descrição Caderno de Caligrafia c/48fls, tamanho pequeno. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 27 Quantidade 6.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO DE DESENHO GRANDE - 48 FOLHAS 

Descrição Caderno de desenho grande (tamanho ofício), espiral, sem folhas de seda, com 48 folhas  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 28 Quantidade 4.550,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AMARELA 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor amarela 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 29 Quantidade 4.348,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AZUL 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor azul 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 30 Quantidade 4.720,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - CINZA 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor cinza. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 31 Quantidade 4.348,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - VERDE 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor verde 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 32 Quantidade 5.148,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - VERMELHA 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor 
vermelha 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 33 Quantidade 32.130,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 

Descrição Caneta esferográfica azul, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão, 
esfera de tungstênio de 1 mm, corpo em poliestireno todo transparente, sextavado, com tampa. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  
Capacidade de 1.500 m de escrita.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 34 Quantidade 6.690,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 

Descrição Caneta esferográfica vermelha, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de 
latão, esfera de tungstênio de 1 mm, corpo em poliestireno todo transparente, sextavado, com tampa. Deverá 
conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  
Capacidade de 1.500 m de escrita.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 35 Quantidade 10.010,00 Unidade Estojo 

Produto/serviço CANETA HIDRACOR - 12 UNIDADES 

Descrição Caneta hidracor. Estojo com 12 unidades grande. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 36 Quantidade 6.105,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - AMARELA FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Amarela Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta 
fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da 
caneta em plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da 
ponta e prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 37 Quantidade 3.835,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - AZUL FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Azul Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta fluorescente 
que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da caneta em 
plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da ponta e 
prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 38 Quantidade 4.135,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - LARANJA FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Laranja Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta 
fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da 
caneta em plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da 
ponta e prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 39 Quantidade 3.945,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - VERDE FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Verde Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta fluorescente 
que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da caneta em 
plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da ponta e 
prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 40 Quantidade 466,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA PERMANENTE PARA CD COR AZUL 

Descrição Caneta permanente para CD cor azul,1,0 milimetro. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 41 Quantidade 30,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço CARTAO DE PONTO MENSAL 

Descrição Cartão de ponto mensal, confeccionado em papel off set 240gr/m², formato 085x180mm. Pacote contendo 100 
unidades.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 42 Quantidade 10.010,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA AMARELA 

Descrição Cartolina amarela 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 43 Quantidade 10.010,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA AZUL 

Descrição Cartolina azul 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 44 Quantidade 10.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA BRANCA 

Descrição Cartolina branca 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 45 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA DUPLA FACE BRANCA 

Descrição Cartolina dupla face branca 150g/m2, medindo aproximadamente 46 x 65 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 46 Quantidade 2.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CARTOLINA DUPLA FACE PRETA 

Descrição Cartolina dupla face preta, 150g/m2, medindo aproximadamente 46 x 65 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 47 Quantidade 2.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA 

Descrição Cartolina dupla face vermelha 150g/m2, medindo aproximadamente 46 x 65 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 48 Quantidade 4.010,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA VERDE 

Descrição Cartolina verde 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 49 Quantidade 1.190,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 0/0 GALVANIZADO CAIXETA C/50 UNIDADES 

Descrição Clips galvanizado caixeta c/50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 50 Quantidade 3.920,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 2/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 2/0 galvanizado - caixeta com 100 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 51 Quantidade 1.190,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 2/0 GALVANIZADO CAIXETA C/50 UNIDADES 

Descrição Clips 2/0 galvanizado caixeta c/50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 52 Quantidade 3.210,00 Unidade Caixa 
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Produto/serviço CLIPS 3/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 3/0 galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 53 Quantidade 2.950,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 4/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 4/0 - Galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 54 Quantidade 2.400,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 6/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 6/0 galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 55 Quantidade 1.538,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 8/0 - GALVANIZADO - CAIXETA COM 50 UNIDADES 

Descrição Clips 8/0 galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 56 Quantidade 290,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 1/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 1/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 100 clips 
. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 57 Quantidade 470,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 2/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 100 clips 
. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 58 Quantidade 774,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 3/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 clips . 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 59 Quantidade 714,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 6/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 clips  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 60 Quantidade 15.546,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLA BRANCA PARA PAPEL - 90 GRS. 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

33 

Descrição Cola branca para papel, embalagem com bico dosador, com pelo menos 90 grs.  
Composição: acetato de polivilila, branco leitoso, secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, embalagem 
plástica, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 61 Quantidade 6.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLA PARA ISOPOR - 40 GRS. 

Descrição Cola para isopor - caixa contendo 12 unidades de 40 grs. cada.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 62 Quantidade 4.010,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLA PARA ISOPOR - 90 GRS 

Descrição Cola de isopor atóxica a base de PVA Solução alcoolica - tubo com 90 grs.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 63 Quantidade 189,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 10 

Descrição Colchete latonado nº 10, para fixar papel - caixa com mínimo de 50 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 64 Quantidade 291,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 12 

Descrição Colchete latonado nº 12 - caixa com aproximadamente 70 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 65 Quantidade 648,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 7 

Descrição Colchete latonado nº 7, caixa contendo aproximadamente 70 unidades  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 66 Quantidade 210,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 8 

Descrição Colchete latonado nº 8, - caixa com aproximadamente 70 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 67 Quantidade 160,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 9 

Descrição Colchete latonado nº 9, para fixar papel - caixa com mínimo de 50 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 68 Quantidade 530,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço CORDAO 100% DE ALGODAO (BARBANTE) Nº 6 - ROLO COM 180 METROS 

Descrição Cordão 100% de algodão (barbante) nº 6, rolo com 180 metros. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 69 Quantidade 172,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço CORDAO 100% DE ALGODAO (BARBANTE) Nº 6 - ROLO COM 300 METROS 

Descrição Cordão 100% de algodão (barbante) nº 6, rolo com 300 metros. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 70 Quantidade 601,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço CORDAO 100% DE ALGODAO (BARBANTE) Nº 8 - ROLO COM 100 METROS 

Descrição Cordão 100% de algodão (barbante) nº 8, rolo com 100 metros. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 71 Quantidade 2.042,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CORRETIVO LIQUIDO 

Descrição Corretivo líquido multiuso, secagem rápida, a base de água e pigmentos, com alto poder de cobertura, atóxico, 
lavável, não inflamável e inodoro, embalagem plástica - conteúdo 18 ml, contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 72 Quantidade 2.900,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO 18 X 24 CM 

Descrição Envelope Branco tamanho aproximado 18 x 24cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 73 Quantidade 11.700,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO 23 X 33CM 

Descrição Envelope Branco tamanho aproximado 23 x 33 cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 74 Quantidade 5.200,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X 23 CM 

Descrição Envelope branco sem CEP - tamanho aproximado de 11 x 23 cm 90g/m2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 75 Quantidade 9.750,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO TAM. OFICIO (26 X 36 CM) 

Descrição Envelope branco - tamanho aproximado de 26 x 36 cm (Ofício) 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 76 Quantidade 2.120,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço ENVELOPE PARA CD 

Descrição Envelope para CD. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 77 Quantidade 1.420,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 12X17CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 12 x 17cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 78 Quantidade 6.900,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 18X24CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 18 x 24cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 79 Quantidade 3.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 24X34CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 24 x 34cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 80 Quantidade 13.400,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 26X36CM (OFICIO) 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 26 x 36cm (ofício) 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 81 Quantidade 4.300,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 31X41 CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 31 x 41cm 90 g/m2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 82 Quantidade 3.330,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO BRANCO - 20X28CM 

Descrição Envelope saco branco - tamanho aproximado 20 x 28 cm 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 83 Quantidade 3.530,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO BRANCO - 26X36CM 

Descrição Envelope saco branco - tamanho aproximado de 26x36 cm 90 g/m2  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 84 Quantidade 3.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO BRANCO - 31X41CM 

Descrição Envelope Saco Branco tamanho aproximado 31 x 41cm - 75 g/m2 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 85 Quantidade 2.840,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SEM TIMBRE 10X15CM - BRANCO 

Descrição ENVELOPE SEM TIMBRE 10X15CM - BRANCO 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 86 Quantidade 1.766,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ESTILETE LARGO - 18MM 

Descrição Estilete largo medindo aproximadamente 15,5 cm, corpo plástico, trava de segurança, e lâmina descartável de 
18mm 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 87 Quantidade 1.135,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ESTILETE PEQUENO - 9MM 

Descrição Estilete tamanho pequeno, medindo aproximadamente 65,5 x 38,1 mm, com lâmina estreita (9mm) descartável e 
trava de segurança 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 88 Quantidade 1.252,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço ETIQUETA ADESIVA BRANCA - 33,9 X 101,6 - CAIXA COM 350 ETIQUETAS 

Descrição Etiqueta adesiva branca medindo 33,9 x 101,6mm - caixa com 25 folhas tamanho A4, com 14 etiquetas cada - total 
de 350 etiquetas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 89 Quantidade 170,00 Unidade Cartela 

Produto/serviço ETIQUETA ADESIVA-BRANCA-101,6X84,7MM. 

Descrição Etiqueta adesiva, branca, tamanho 101,6 x 84,7mm. Cartela com 12 etiquetas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 90 Quantidade 280,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço ETIQUETA AUTO ADESIVA (OURO) - 16,5MM - CAIXA COM 144 ETIQUETAS 

Descrição Etiqueta auto adesiva (ouro), medindo 16,5mm - caixa contendo 3 folhas, com 48 etiquetas cada - total 144 
etiquetas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 91 Quantidade 280,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço ETIQUETA AUTO ADESIVA 16,5MM(REDONDA-PRATA) CX COM 144 

Descrição ETIQUETA AUTO ADESIVA 16,5MM (REDONDA-PRATA)CX COM 144. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 92 Quantidade 1.370,00 Unidade Envelope 

Produto/serviço ETIQUETA AUTO ADESIVA Q-50100 
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Descrição Etiqueta auto adesiva Q50100, envelope com 20 folhas e 60 etiquetas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 93 Quantidade 30.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EVA EMBORACHADO COLORIDO 

Descrição Eva emborrachado colorido 1 x 0,5 m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 94 Quantidade 6.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EVA EMBORRACHADO COLORIDO 50X50 CM 

Descrição Eva emborrachado colorido 50x50 cm.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 95 Quantidade 25,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EXTRATOR DE GRAMPOS CROMADO 

Descrição Extrator de grampos, tipo espátula, confeccionado em aço cromado, com capacidade para extração de grampos 
26/6 e 26/8, medindo aproximadamente 12 cm de comprimento 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 96 Quantidade 1.630,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EXTRATOR DE GRAMPOS DE INOX 

Descrição Extrator de grampos, tipo espátula, confeccionado em aço inox, com capacidade para extração de grampos 26/6 e 
26/8, medindo aproximadamente 12 cm de comprimento. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 97 Quantidade 90,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 12 MM X 50 M - ROLO 

Descrição Fita adesiva crepe, 12 mm x 50 m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 98 Quantidade 5.200,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 19MM X 50M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 19mm x 50m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 99 Quantidade 120,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 32MM X 50M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 32mm x 50m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 100 Quantidade 600,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 48MM X 45M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 48mm x 45m, grande resistência, alta flexibilidade 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 101 Quantidade 2.250,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 50MM X 50M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 50mm x 50m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 102 Quantidade 4.100,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA ADESIVA DUPLA FACE 

Descrição Fita adesiva dupla face - 12mm x 30m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 103 Quantidade 800,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO - MARROM - 50MM X 50M 

Descrição Fita adesiva em polipropileno marrom, para empacotamento, medindo 50mm x 50m 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 104 Quantidade 5.531,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 30M 

Descrição Fita adesiva transparente - tamanho 12mm x 30m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 105 Quantidade 5.645,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M 

Descrição Fita Adesiva Transparente - medindo aproximadamente 50mm x 50 m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 106 Quantidade 244,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA CORRETIVA - 4,2MM X 8 M 

Descrição Fita corretiva medindo aproximadamente 4,2 mm x 8 m, na cor branca, para correção de escrita manual, máquina 
e impressos em geral. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 107 Quantidade 12,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA CORRETIVA - OLIVETTI PRAXIS 20 

Descrição Fita corretiva para máquina de escrever Olivetti Praxis 20 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 108 Quantidade 1.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GIZ BRANCO ANTIALERGICO 

Descrição Giz branco antialérgico - caixa com 64 palitos. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 109 Quantidade 1.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GIZ COLORIDO ANTIALERGICO 

Descrição Giz colorido antialérgico - caixa com 64 palitos. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 110 Quantidade 4.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GIZAO DE CERA - 12 UNIDADES 

Descrição Gizão de cera atóxico grande. Caixa com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 111 Quantidade 4.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GLITER CORES DIVERSAS CAIXETA C/12 FRASCOS 3G. CADA 

Descrição Gliter cores diversas cx. c/12 frascos 3g. cada. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 112 Quantidade 147,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAFITE 0,5MM 

Descrição Grafite 0,5mm - embalagem com 12 minas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 113 Quantidade 715,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAFITE 0,7MM 

Descrição Grafite 0,7mm - embalagem com 12 minas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 114 Quantidade 45,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAFITE 0,9MM 

Descrição Grafite 0,9mm - embalagem com 12 minas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 115 Quantidade 2.443,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPEADOR 26/6 - BASE 20 CM 

Descrição Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado, 
com chapa de sustentação para manter abertura mínima de 2 cm, capacidade para grampear 20 folhas - 
capacidade para 2 barras de 105 grampos cada. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 116 Quantidade 125,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPO GALVANIZADO TRUNFO Nº 02 

Descrição Grampo Galvanizado Trunfo nº 02  
Caixa com 50 unid. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 117 Quantidade 120,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO NIQUELADO PARA GRAMPEADOR 23/13 

Descrição Grampo niquelado para grampeador 23/13, caixa com 1000 grampos com capacidade de até 100 folhas 75 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 118 Quantidade 3.014,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - NIQUELADO 

Descrição Grampo niquelado para grampeador 26/6, em arame de aço com tratamento antiferrugem - caixa com 5000 
unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 119 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPO TIPO PREGADOR - 15 MM 

Descrição Grampo em metal tipo pregador 15 mm, para prender papel. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 120 Quantidade 180,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPO TIPO PREGADOR - 19 MM 

Descrição Grampo em metal tipo pregador 19mm, para prender papel. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 121 Quantidade 50,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO TRANCADO NIQUELADO Nº 1 

Descrição Grampo trançado niquelado nº 1, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem - Caixa com 12 
unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 122 Quantidade 200,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO TRILHO METALICO - 80 MM - CAIXA COM 100 UNIDADES 

Descrição Grampo trilho metálico, 80 mm, caixa com 100 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 123 Quantidade 2.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO TRILHO POLIPROPILENO - 80 MM 

Descrição Grampo para trilho para fixação de papéis, confeccionado em polipropileno de alta resistência, com capacidade 
para arquivar  
aproximadamente 200 folhas, composto de 4 peças sendo 1 terminal fêmea, 1 base com características de encaixe, 
sustentação e reforço do papel e 2 hastes flexíveis de alta  
resistência que se encaixam na base sendo fixadas no terminal fêmea. Caixa com 50 jogos. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 124 Quantidade 1.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço ISOPOR - 100CM X 50CM X 15MM 
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Descrição Isopor - 100cm x 50cm x 15mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 125 Quantidade 1.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço ISOPOR - 100CM X 50CM X 20MM 

Descrição Isopor - 100cm x 50cm x 20mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 126 Quantidade 410,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPIS BORRACHA 

Descrição Lápis borracha atóxico, material madeira, diâmetro da carga de 4mm aproximadamente, formato do corpo 
cilindrico, diâmetro aproximado do corpo de 8mm, comprimento total de aproximadamente 175mm 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 127 Quantidade 8.000,00 Unidade Estojo 

Produto/serviço LAPIS DE COR ATOXICO - 12 UNIDADES 

Descrição Lápis de cor atóxico, estojo com 12 unidades - tamanho grande. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 128 Quantidade 2.028,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 - CAIXA 

Descrição Lápis grafite (preto) nº 02, grafite inteiro, madeira plantada e matéria prima atóxica, conforme norma EN-71 - 
Caixa com 144 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 129 Quantidade 160,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPISEIRA 0,5MM 

Descrição Lapiseira para grafite 0,5mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 130 Quantidade 252,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPISEIRA 0,7MM 

Descrição Lapiseira para grafite 0,7mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 131 Quantidade 90,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPISEIRA 0,9MM 

Descrição Lapiseira para grafite 0,9mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 132 Quantidade 1.225,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS 

Descrição Livro de ata com 100 folhas numeradas, capa dura papelão revest. papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-
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set 75 g/m2, formato 200x300mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 133 Quantidade 610,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS 

Descrição Livro de Ponto c/100 folhas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 134 Quantidade 1.457,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS 

Descrição Livro de Protocolo com 100 folhas, capa dura papelão revest. papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75 
g/m2, formato 150x210mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 135 Quantidade 2.511,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL 

Descrição MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL CX.  
 
Marcador p/quadro branco, ponta porosa, na cor azul, comprimento aproximado de 12 cm, com variacão de +/- 10 
por cento. Caixa contendo 12 unidades.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 136 Quantidade 1.500,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO 

Descrição MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO CX.  
 
Marcador p/quadro branco, ponta porosa, na cor preto, comprimento aproximado de 12 cm, com variacão de +/- 
10 por cento. Caixa contendo 12 unidades  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 137 Quantidade 5.511,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO 

Descrição MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO CX.  
 
Marcador p/quadro branco, ponta porosa, na cor vermelho, comprimento aproximado de 12 cm, com variacão de 
+/- 10 por cento. Caixa contendo 12 unidades  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 138 Quantidade 330,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADORES ADESIVOS TRANSPARENTES 

Descrição Marcadores adesivos transparentes (Post-it), caixa com 120 pacotes, contendo 4 blocos, cores vibrantes, com 25 
folhas cada. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 139 Quantidade 5.000,00 Unidade Caixa 
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Produto/serviço MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES 

Descrição Massa de modelar atóxica - estojo com 12 unidades, grande.  
Que não grude sobre a mesa, não esfarele, não manche as mãos, pode ser reaproveitada e com peso líquido de 
180g. 

Exigências Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
do produto. 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 140 Quantidade 478,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço MOLHA- DEDO-12G 

Descrição Molha- dedo,contendo 12g, indicado ao mauseio de papéis e papel moeda. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 141 Quantidade 102,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço NORMOGRAFO - REGUA VAZADA DE LETRAS 

Descrição NORMOGRAFO - RÉGUA VAZADA DE LETRAS 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 142 Quantidade 1.500,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL 40 KG - BRANCO 

Descrição Papel 40 kg, branco, folha medindo aproximadamente 66 x 96 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 143 Quantidade 3.000,00 Unidade Resma 

Produto/serviço PAPEL A2 - GRAMATURA 75G/M2 - RESMA 

Descrição Papel A2 - tamanho 216 x 330 mm 75g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 144 Quantidade 400,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PAPEL A3 - GRAMATURA 75G/M2 - CAIXA 

Descrição Papel formato A3 - tamanho 297 x 420 mm - gramatura 75 g/m2 - caixa com 5 resmas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 145 Quantidade 60.140,00 Unidade Resma 

Produto/serviço PAPEL A4 - GRAMATURA 75G/M2 - RESMA 

Descrição Papel ofício, formato A4, branco, 210X297mm, 75 g/m2, alta alvura, com ótimo desempenho para impressoras 
laser, jato de tintas e fotocopiadoras 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 146 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA AMARELO 

Descrição Papel camurça amarelo - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 147 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA AZUL 

Descrição Papel camurça azul - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 148 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA PRETO 

Descrição Papel camurça preto - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 149 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA VERDE 

Descrição Papel camurça verde - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 150 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA VERMELHO 

Descrição Papel camurça vermelho - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 151 Quantidade 33,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PAPEL CARBONO - CAIXA 

Descrição Papel carbono tamanho ofício 22 x 33 cm - caixa com 100 folhas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 152 Quantidade 1.035,00 Unidade Metro 

Produto/serviço PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE 

Descrição PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 153 Quantidade 1.570,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PAPEL COUCHE BRILHO TAM. A-4 180 G/M² PCT. 50 FLS. 

Descrição Papel couchê brilho tam. A-4 180 G/M² pact. c/50 folhas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 154 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM AMARELO 

Descrição Papel crepom amarelo - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 155 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM AZUL 
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Descrição Papel crepom azul - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 156 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM VERDE 

Descrição Papel crepom verde - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 157 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM VERMELHO 

Descrição Papel crepom vermelho - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 158 Quantidade 4.015,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - AMARELO 

Descrição Papel Duplex - Amarelo, medindo aproximadamente 47 x 66 cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 159 Quantidade 4.015,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - AZUL 

Descrição Papel Duplex - Azul, medindo aproximadamente 47 x 66cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 160 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - VERDE 

Descrição Papel Duplex - Verde, medindo aproximadamente 47 x 66cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 161 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - VERMELHO 

Descrição Papel Duplex - Vermelho, medindo aproximadamente 47 x 66cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 162 Quantidade 100,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PAPEL HECTOGRAFICO - MATRIZ COR ROXA 

Descrição Papel hectográfico - tamanho 22x33 cm, com matriz cor roxa - caixa com 100 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 163 Quantidade 2.500,00 Unidade Resma 

Produto/serviço PAPEL JORNAL 

Descrição Papel jornal - tamanho 216 x 330mm 52g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 164 Quantidade 2.068,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PAPEL LINHO PARA CERTIFICADO - PACOTE 

Descrição Papel linho para Certificado - Folha tamanho A4 (210 x 297mm.), 180g/m2 - Pacote com 100 folhas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 165 Quantidade 130,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES PLASTICOS 

Descrição Pasta catálogo com 100 envelopes plásticos, formato 243mm x 333 mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 166 Quantidade 1.520,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFICIO - LOMBO LARGO 

Descrição Pasta classificadora tipo AZ, medindo aproximadamente 280 x 190mm (tamanho 1/2 ofício), lombo largo, papel 
prensado, forrada em papel rajado preto e branco, lombada forrada em lona. visor de identificação plástico 
transparente tipo bolsa, bordas inferiores revestidas, haste a alavanca metálica para furos de 80mm de distância, 
grampo móvel 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 167 Quantidade 1.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFICIO - LOMBO ESTREITO 

Descrição Pasta classificadora tipo AZ, medindo 280 x 350mm, lombo estreito, papel prensado, forrada em papel rajado 
preto e branco, lombada forrada em lona, visor de identificação plástico transparente tipo bolsa, bordas inferiores 
revestidas, haste a alavanca metálica para furos de 80mm de distância, grampo móvel 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 168 Quantidade 3.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFICIO - LOMBO LARGO 

Descrição Pasta classificadora tipo AZ, medindo 280 x 350mm, lombo largo, papel prensado, forrada em papel rajado preto e 
branco, lombada forrada em lona, visor de identificação plástico transparente tipo bolsa, bordas inferiores 
revestidas, haste a alavanca metálica para furos de 80mm de distância, grampo móvel 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 169 Quantidade 1.650,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO EM PAPELAO 

Descrição Pasta classificadora em papelão tamanho ofício - 240g/m2, com capa plastificada e aba elástica. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 170 Quantidade 11.350,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELAO 

Descrição Pasta classificadora em papelão tamanho ofício 240 g/m2, com capa plastificada e grampo trilho. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 171 Quantidade 32.310,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA 
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Descrição PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 172 Quantidade 32.330,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA CRISTAL SEM ELASTICO 

Descrição Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício - 240g/m2, sem elástico. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 173 Quantidade 2.165,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA L EM PLASTICO TRANSPARENTE - TAMANHO OFICIO 

Descrição Pasta L tamanho ofício, em plástico transparente 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 174 Quantidade 3.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA PENDULAR EM CARTAO KRAFT 

Descrição Pasta pendular em cartão kraft, 300 grs, em poliestileno descartável, com visor em poliestileno cristal e 
prendedores - medindo: 260x370mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 175 Quantidade 19.310,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 

Descrição Pasta suspensa marmorizada - tamanho ofício. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 176 Quantidade 520,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PERCEVEJO EM ACO NIQUELADO 

Descrição Percevejo em aço niquelado, em chapa de arame de aço com tratamento anti-ferrugem - caixa com 100 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 177 Quantidade 215,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PERFURADOR PARA PAPEL - 20 FOLHAS 

Descrição Perfurador para papel, tamanho médio, com dois furos, distância entre os furos: 8 cm, base medindo 10 cm, 
estrutura metálica em pintura epóxi e cromado, com capacidade para perfurar 20 folhas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 178 Quantidade 1.188,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS 

Descrição Perfurador para papel, 2 furos, base medindo 15 cm, para 60 folhas, metal esmaltado, ferro fundido, semi 
profissional, com distância entre os furos de 8 cm de distância, profundidade do furo de 1 cm, com haste metálica 
para enquadramento de folha 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 179 Quantidade 1.244,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço PILHA ALCALINA - PALITO (AAA) 

Descrição Pilha alcalina tipo palito AAA, 1,5 Volts  

Exigências Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Data de Fabricação: 
No máximo de 6 (seis) meses, contados da data de entrega do produto 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 180 Quantidade 61,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PILHA ALCALINA - TAMANHO GRANDE 

Descrição Pilha alcalina, tamanho grande, 1,5 volts. 

Exigências Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega no almoxarifado.  
Data de fabricação: No máximo de 6 (seis) meses, contados da data de entrega do produto. 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 181 Quantidade 590,00 Unidade Cartela 

Produto/serviço PILHA ALCALINA - TAMANHO PEQUENO (AA) - CARTELA 

Descrição Pilha alcalina tipo AA, tamanho pequeno, 1,5 Volts - cartela com 2 unidades. 

Exigências Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Data de Fabricação: 
No máximo de 6 (seis) meses, contados da data de entrega do produto 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 182 Quantidade 5.790,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL ATOMICO - AZUL 

Descrição Pincel atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e 
suporte para apoio no fundo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 183 Quantidade 5.730,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL ATOMICO - PRETO 

Descrição Pincel atômico cor preta, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e 
suporte para apoio no fundo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 184 Quantidade 5.690,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL ATOMICO - VERMELHO 

Descrição Pincel atômico cor vermelha, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para 
ponta e suporte para apoio no fundo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 185 Quantidade 12.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL Nº 10 - PACOTE 

Descrição Pincel nº 10 - pacote com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 186 Quantidade 1.000,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PINCEL Nº 14 - PACOTE 

Descrição Pincel nº 14 - pacote com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 187 Quantidade 800,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PINCEL Nº 18 - PACOTE 

Descrição Pincel nº 18 - Pacote com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 188 Quantidade 1.502,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PISTOLA ELETRICA (COLA QUENTE) - 1/2 - 40 WATTS 

Descrição Pistola elétrica de cola quente, 110-240 volts, 40 watts, para barra de silicone de 1/2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 189 Quantidade 1.505,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PISTOLA ELETRICA (COLA QUENTE) - 5/16 - 40 WATTS 

Descrição Pistola elétrica de cola quente, 110-240 volts, 40 watts, para barra de silicone de 5/16. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 190 Quantidade 355,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PORTA LAPIS/CLIPS EM ACRILICO FUME 

Descrição Porta lápis/clips em acrílico fumê 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 191 Quantidade 330,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PRANCHETA EM EUCATEX 

Descrição Prancheta em Eucatex, com pega papel, medindo aproximadamente 36 X 24 cm 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 192 Quantidade 506,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL 20ML 

Descrição REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL 20ML 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 193 Quantidade 306,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETO 20ML 

Descrição REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETO 20ML. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 194 Quantidade 306,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA 20ML 

Descrição REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA 20ML. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 195 Quantidade 580,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço REGUA EM ACRILICO - 30 CM 

Descrição Régua em acrílico transparente, milimetrada, espessura mínima de 2,5 mm, medindo 30 cm de comprimento  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 196 Quantidade 485,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REGUA EM ACRILICO - 50 CM 

Descrição Régua em acrílico transparente, milimetrada, espessura mínima de 2,5 mm, medindo 50 cm de comprimento  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 197 Quantidade 600,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - 4 FUROS 

Descrição Saco plástico para pasta catálogo, transparente, tamanho ofício (240 X 330mm), com 4 furos  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 198 Quantidade 2.002,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TESOURA DE PICOTAR 

Descrição Tesoura de picotar inoxidável, cabo plástico tamanho médio. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 199 Quantidade 8.503,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 

Descrição Tesoura escolar sem ponta, cabo plástico inoxidável. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 200 Quantidade 541,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TESOURA INOXIDAVEL, COM CABO PLASTICO, TAMANHO MEDIO 

Descrição Tesoura inoxidável, com cabo plástico, tamanho médio 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 201 Quantidade 500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA FACIAL LIQUIDA COM 25 ML 

Descrição Tinta facial líquida com 25 ml. Cores diversas. A tinta líquida pode ser utilizada com o dedo ou pincel com fim de 
recreação em eventos, maquiadores, artistas de teatro, palhaços e outros. Produto à base de água tem secagem 
rápida e total. Para sua remoção basta lavar com água e sabonete. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 202 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE AMARELA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor amarela - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 203 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE AZUL - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor azul - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 204 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE BRANCA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor branca - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 205 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE PRETA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor preta - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 206 Quantidade 1.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE VERDE - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor verde - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 207 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE VERMELHA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor vermelha - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 208 Quantidade 121,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA PARA CARIMBO - AZUL 

Descrição Tinta para carimbo azul, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 209 Quantidade 290,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA PARA CARIMBO - PRETA 

Descrição Tinta para carimbo preta, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade. 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 210 Quantidade 15.000,00 Unidade Metro 

Produto/serviço TNT DIVERSAS CORES 

Descrição TNT diversas cores 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Eletrônico Item 211 Quantidade 156,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CALCULADORA DIGITAL PORTATIL - 10 DIGITOS 

Descrição Calculadora digital, portátil, capacidade 10 (dez) dígitos, visor em cristal líquido, com as 04 (quatro) operações 
básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão de sinais, memória, bateria a luz solar. 

Exigências Garantia 12 meses. 

 

Subgrupo Material Esportivo Item 212 Quantidade 300,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BAMBOLE COLORIDO 

Descrição Bambolê colorido em aro de plástico reforçado, medindo 90 cm de diâmetro, para ginástica em movimento. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Suprimentos de Informática Item 213 Quantidade 6.594,00 Unidade Unidades 

Produto/serviço CD-R VIRGEM - 700MB 

Descrição CD-R virgem, gravação a 42 X, 700 MB dados / 80 min. áudio, lacrado em estojo plástico individual. Capacidade 
para armazenagem de 700 MB de dados, ou 80 minutos de áudio. Velocidade de gravação 42 X. Face não gravável 
fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação, e espaço para escrita do 
conteúdo gravado com caneta apropriada. - Mídia lacrada com filme, acondicionada em estojo plástico com pelo 
menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo. Estojo com 100 
unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Vestuário, Unif., Tecidos e Aviamentos Item 214 Quantidade 500,00 Unidade Metro 

Produto/serviço TECIDO JUTA CRUA 

Descrição Tecido juta crua com 01 metro de largura. 

Exigências - x - x - x - x - 

 
 
5 – DAS AMOSTRAS 
 
5.1. – Sugere-se que antes de concluir pela aceitabilidade da proposta, o (a) 
Pregoeiro (a) poderá solicitar amostra física ao licitante que estiver classificado em 
primeiro lugar.  
 
5.2. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas ou um pouco maior de acordo entre as partes, contadas da 
solicitação formal, efetuada na própria sessão. 
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5.3. Recebida as amostras, a secretaria requisitante efetuará a análise em até 
03(três) dias úteis, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e a proposta 
comercial e emitirá Parecer devidamente fundamentado indicando ou contra-
indicando a aquisição do(s) lotes cotados. Se houver necessidade de pareceres 
externos estes serão custeados pelos licitantes. 
 
5.4. Caso a(s) amostra(s), da(s) empresa(s) que ofertou (ram) o menor preço não 
seja(m) compatível (is) com o objeto da licitação, será(ão) convocada(s) a(s) 
empresa(s) subseqüente(s), na ordem de classificação, para apresentação de 
amostra(s), no mesmo prazo do item 5.2., sem prejuízo das sanções legais 
pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado 
com as especificações do edital. 
 
5.5. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda da secretaria 
requisitante até a homologação do Pregão. Após a homologação, as amostras deverão 
ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que a secretaria 
requisitante não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais 
durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. 
Após este período a secretaria requisitante providenciará o descarte das amostras. 
 

6 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 
6.1. - Os materiais serão entregues de forma parcelada pela Contratada na sede da 
Contratante, de acordo com as quantidades solicitadas e no prazo acordado entre a 
Contratada e a Contratante não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da 
solicitação da Secretaria Contratante; 
 
6.2. - Os produtos deverão ser entregues embalados de forma adequada ao 
armazenamento, na quantidade exigida e em perfeitas condições de uso e com garantia, 
conforme preceitua o Art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
 
 
6.3. - No ato da entrega, a validade dos produtos não poderá ter transcorrido em 50% do 
prazo de validade estabelecido para o mesmo. 
 
6.4. - Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo constante da proposta e 
conforme item 6.1 deste – Termo de Referencia, nas especificações, quantidade e local 
determinado, conforme solicitação do órgão participante; 
 
 

7 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
7.1. – O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na 
Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº 8.666 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 14 
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de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto nº 
5.450 de 31/05/2005, Decreto Municipal nº 080/2002, Decreto Municipal nº. 011, de 
10/01/2003, alterado pelos Decretos nº 582, de 17/06/2005 e Decreto 1075 de 11 de 
setembro de 2006, Decreto Municipal nº 08/2003 e Instrução Normativa nº 05 de 
21/07/95, do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, 
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 

 

8 – DO PAGAMENTO 

 
8.1. - O pagamento será efetuado de forma parcelada por Nota de Empenho, após entrega 
do objeto licitado devidamente atestada pelo setor competente, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de 
Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida 
pela CEF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
8.2. - A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item anterior para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
8.3. - Não serão efetuados quaisquer pagamentos ao fornecedor enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 

9 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
9.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes deste Termo, no processo 
licitatório e no Contrato serão fiscalizadas e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 
9.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultante de ação 
ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados ou prepostos; 
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9.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la. 
 
9.4. - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos. 
 
9.5 - A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue, se em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
10.1. – A empresa vencedora no decorrer do Contrato obriga-se a: 
 
10.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
10.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
listados no item 4 deste Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os 
documentos necessários que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o 
atendimento das normas constantes nas especificações técnicas; 
 
10.1.3 – Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento das secretarias solicitantes; 
 
10.1.4 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
10.1.5 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
10.1.6 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega 
do objeto; 
 
10.1.7 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem 
prévio assentimento por escrito deste Município; 
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10.1.8 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
10.1.9 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
10.1.10 – Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
10.1.11 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 
 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1. – O Município de Aracaju, através da sua Secretaria contratante, compromete-se 
durante a vigência do contrato a: 
 
11.1.1 – Autorizar o fornecimento dos produtos, mediante formulário a ser emitido pela 
Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, 
para efeito de conferência e pagamento; 
 
11.1.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
11.1.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
11.1.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
ser solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
11.1.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
11.1.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
11.1.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste Termo e Contrato. 
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12 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
12.1 – O julgamento das propostas será efetuado na forma de MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
13 – SANÇÕES 
 
13.1. O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
13.2. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
Art.16, § 3º, inciso I do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3. Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho. 
 
13.4. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
13.5. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas no Edital, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
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13.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei 
nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
13.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - O Município poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento dos produtos, no 
todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões 
técnicos de qualidade exigíveis; 
 
14.2 - Comprovar aptidão para o fornecimento dos produtos pertinentes, compatível em 
quantidade e prazo previstos neste Termo, mediante a apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
 
14.5 – No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos fiscais, comerciais, 
taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente, sobre o objeto desta licitação, inclusive eventual substituição da unidade 
defeituosa; 
 
 
Aracaju, 11 de março de 2013 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO - II 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°_____/2013 
PREGÃO Nº _______/2012 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
 

Ao __________ dia do mês de __________ do ano de 2013, na Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD, Sala da CPL, localizada na Rua Frei Luiz Canolo 
de Noronha, n° 42, Bairro Ponto Novo, CEP: 49097-270, Aracaju-Se, o Gerenciador da 
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Ata de Registro de Preços, nos termos das Leis n° 8.666/93, 10.520/2002 e dos 
Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003 e das demais normas aplicáveis, 
RESOLVE registrar os preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
(EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), conforme consta no anexo I, que passa a fazer parte desta, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 
classificadas, como segue: 
 
ITEM: ________. 
Fornecedor Registrado: 
_______________________ 
CNPJ:  
END:                                            
CEP.  
FONE: FAX:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), conforme 
especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da sua assinatura. 
 
2.2 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
 
2.3 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
2.4 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
Registrado será convocado pelo Gestor da Ata para a devida alteração do valor 
registrado em Ata. 
 
2.5 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Secretaria 
Solicitante não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
3.1. O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
3.2. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será descredenciado nos 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o Art.16, § 3º, inciso I do 
Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
3.3. Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho. 
 
3.4. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique outras 
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
3.5. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas nesta Ata, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
3.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei 
nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
3.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 
 
4.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Municipal, desde que autorizados pelo Gerenciador da Ata 
(Secretaria Municipal de Administração). 
 
4.2 – O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 
é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Eletrônica nº 004/2013. 
 
4.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2013, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 
 
4.4 – A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Eletrônico n° 004/2013, pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
5.1 - O pagamento será efetuado de forma parcelada por Nota de Empenho, após entrega 
do objeto licitado devidamente atestada pelo setor competente, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de 
Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida 
pela CEF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
5.2. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 5.1, para a tramitação do processo, envolvendo instrução 
e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de inadimplência o 
pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros. 
 
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa detentora da ata enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2013 e seus anexos, as 
propostas das empresas:: 
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6.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/2002 e 
dos Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003. 
 
 
 

Aracaju/SE,         de               de________. 
 
 
 

Gestor da Ata do Registro de Preços 
 
 
 
 

EMPRESA: 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
PROPRIETÁRIO:  
RG N°  
CPF:   
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E VALORES REGISTRADOS 
 
 

  ITEM:  

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

QUANTIDAD
E 

SOLICITADA UNIDADE 

 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013 
 
 
 

ANEXO - III – MINUTA CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
Nº___/_____ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ARACAJU E A _______________. 

 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento n.º 

___/_____ de um lado o MUNICÍPIO DE ARACAJU, através da ________________, Órgão 
da Administração ________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, doravante 
denominada apenas “CONTRATANTE”, representada neste ato pelo (a) Secretário(a) 
Sr(a) ________________, brasileiro(a), maior, portador (a) do CNPF/MF n.º 
_____________ e CI n.º _______________, residente e domiciliado(a) nesta Capital, e do 
outro lado a  firma _______________, doravante denominada “CONTRATADA”, inscrita 
no CNPJ /MF sob o nº_______________, com endereço na _______________, nesta 
Capital, representada neste ato por _________________, brasileiro(a), maior, 
portador(a) do CNPF/MF n.º ______________ e da C.I. n.º ________________/____ 
residente e domiciliado(a) nesta Capital , têm como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 
 
1.1 – Este Contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º____/______, (Sistema de Registro 
de Preços) homologado em ___/___/______, e fundamenta-se na Lei 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e Decreto Municipal n° 008/2003, Decreto Municipal nº 011 de 10 de 
janeiro de 2003 e alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – Constitui objeto deste Contrato o Fornecimento pela Contratada DE MATERIAL DE 
CONSUMO (EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), referente ao(s) itens ____, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste 
contrato conforme solicitação da ____________________. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E INEXISTÊNCIA DE 
REAJUSTE 
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3.1 - Pelo Fornecimento dos materiais de que trata o item 2.1, a Contratante pagará à 
Contratada o valor global de R$ _____________(________________________); 
 
3.2 – O pagamento será efetuado por Nota de Empenho, após entrega do objeto licitado, 
devidamente atestada pelo Setor competente, emissão de Nota Fiscal e apresentação da 
Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade 
relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu Art. 
195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS  emitida pela CEF e e Prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
3.3 - A Contratante terá até 20(vinte) dias úteis, a partir da data dos procedimentos 
citados no item 3.2 para tramitação do processo, envolvendo instrução e efetivo 
pagamento; 
 
3.4 – Havendo atraso, será procedido a título de inadimplência o pagamento de juros na 
razão de 1% (um por cento) ao mês; 
 
3.5 – O presente contrato não sofrerá reajuste de preços durante toda sua vigência, de 
acordo com a Lei nº 10.192/2001; 
 
3.6 – No valor do Contrato deverão estar incluídos todos os custos necessários a 
aquisição do produto, bem como todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, 
encargos fiscais, comercias, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive eventual substituição da unidade 
defeituosa. 
 
3.7 – Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, tais como as 
despesas com todos os tributos diretos e indiretos, seguros encargos fiscais, comerciais, 
taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 
contrato, inclusive eventual substituição da unidade defeituosa, não sendo considerado 
pleito de acréscimos, a esse em qualquer titulo, devendo os respectivos equipamentos 
seres fornecidos à Contratante sem ônus adicionais. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 
 
4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte 
classificação orçamentária: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 FONTE DE RECURSO:  
 PROJETO/ATIVIDADE:  
 ELEMENTO DE DESPESA:  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
 
5.1. – A CONTRATADA NO DECORRER DO CONTRATO OBRIGA-SE A: 
 
5.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
5.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
listados no item 4 do Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os 
documentos necessários que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o 
atendimento das normas constantes nas especificações técnicas; 
 
5.1.3 – Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento das secretarias solicitantes; 
 
5.1.4 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
5.1.5 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
5.1.6 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega 
do objeto; 
 
5.1.7 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem 
prévio assentimento por escrito deste Município; 
 
5.1.8 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
5.1.9 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
5.1.10 – Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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5.1.11 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 
 
5.2. – O MUNICÍPIO DE ARACAJU, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA CONTRATANTE, 
COMPROMETE-SE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO A: 
 
5.2.1 – Autorizar o fornecimento dos produtos, mediante formulário a ser emitido pela 
Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, 
para efeito de conferência e pagamento; 
 
5.2.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
5.2.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
5.2.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
5.2.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
5.2.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
5.2.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E PENALIDADES 
 
6.1. O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
6.2. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será descredenciado nos 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o Art.16, § 3º, inciso I do 
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Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
 
6.3. Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho. 
 
 
6.4. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique outras 
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
 
6.5. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste contrato, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
6.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei 
nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
6.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes deste Termo, no processo 
licitatório e no Contrato serão fiscalizadas e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

68 

7.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultante de ação 
ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados ou prepostos; 
 
7.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la. 
 
7.4. - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos. 
 
7.5 - A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue, se em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1. - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.20___, contados a partir 
da sua assinatura; 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1- Todas as comunicações feitas pela Contratante, relativas ao presente contrato, 
serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta 
protocolada, telegrama, fax símile, para o endereço da Contratada, constante da 
qualificação desta avença; 
 
9.2 - Qualquer mudança de endereço da Contratada deverá ser imediatamente 
comunicada à Contratante;  
 
9.3 – Os prazos estipulados neste contrato, para cumprimento das obrigações 
contratuais, vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
9.4 – A obrigação da Contratada de manter, durante toda execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
 
10.1 - A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO 
 
11.1 – Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju para dirimir as questões oriundas deste 
termo, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que o seja. 
 
E, assim por estarem justos e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma. 
 
 

 

 
Aracaju, 
 
_________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE 
 
 
_________________________________________________________ 
CONTRATADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO AO CONTRATO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO 

 
1.1. – Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
(EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), destinados a diversas Secretarias da Administração 
Municipal, conforme especificações e quantidades estimadas abaixo: 
 
 

Órgãos Participantes 

- Gabinete do Prefeito 
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- Secretaria Municipal da Fazenda; 

- Secretaria Municipal da Administração; 

- Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 

- Secretaria Municipal de Governo; 

- Procuradoria Geral do Município; 

- Controladoria Geral do Município; 

- Secretaria Municipal da Educação; 

- Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social; 

- Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte; 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/MOTIVAÇÃO 

 
2.1. - O presente procedimento tem por finalidade AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO (EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO), destinados a diversas Secretarias da 
Administração Municipal, visando subsidiar o bom desempenho das atividades fins 
inerentes ao exercício das funções públicas e no atendimento às necessidades 
administrativas.  
 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
3.1. – A licitação pelo Sistema de Registro de Preços prescinde de dotação orçamentária 
prévia e, portanto, poderá ser utilizada como alternativa para aquisição de bens, uma 
vez que essa dotação somente se faz necessária no momento da efetivação da 
contratação. 
 
 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Ofício Autorizativo Observações 

312/2013 - x - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Comp. e Periféricos de Informática Item 1 Quantidade 3.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço MIDIA DE DVD-R 

Descrição DVD-R virgem, gravação a 4X, 4.7Gb dados / 120 min. vídeo, lacrado em estojo plástico com quantidade de 25 
mídias.  
Capacidade para armazenagem de 4.7 GB de dados, ou 120 minutos de vídeo.  
Velocidade de gravação 4 X. Face não gravável fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade 
máxima de gravação, e espaço para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada.  
Mídia lacrada com filme, acondicionada em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente 
possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Mat. Festiv./Homenagens(incl.Póstuma) Item 2 Quantidade 10.001,00 Unidade Pacote 
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Produto/serviço BOLA DE SOPRAR EM LATEX Nº 07 - CORES SORTIDAS 

Descrição Bola de soprar em látex nº 07 - cores sortidas- pacote com 50 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 3 Quantidade 260,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 

Descrição Almofada para carimbo, cor azul, tamanho aproximado 8,5 x 12,5 cm; confeccionada em estojo plástico rígido, 
almofada de feltro recoberta com tecido de alta duração  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 4 Quantidade 5.513,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 

Descrição Apagador para quadro branco. Corpo em plástico de alta resistência COR AZUL, superfície interna em espuma e 
base em feltro. Ref.: 150-N  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 5 Quantidade 10.436,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO PARA LIXO 

Descrição Apontador para lápis com lâmina de aço temperado e depósito para lixo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 6 Quantidade 100,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço APONTADOR PARA LAPIS EM ACRILICO 

Descrição Apontador para lápis simples em acrílico, com lâmina de aço temperado 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 7 Quantidade 100,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço ARGILA 

Descrição Argila 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 8 Quantidade 151.000,00 Unidade Unidades 

Produto/serviço BASTAO DE SILICONE - 5/16P 

Descrição Bastão de silicone de 5/16 para pistola elétrica de colar.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. PACOTE COM 100 UNIDADES 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 9 Quantidade 200.000,00 Unidade Unidades 

Produto/serviço BASTAO DE SILICONE 1/2 

Descrição Bastão de silicone de 1/2 para pistola elétrica de colar.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. PACOTE COM 100 UNIDADES 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 10 Quantidade 1.195,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 38 X 51MM - PACOTE COM 4 BLOCOS 

Descrição - Bloco para recados auto adesivo, removível, medindo aproximadamente 38 x 51 mm  
- Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 11 Quantidade 855,00 Unidade Bloco 

Produto/serviço BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 76 X 102MM 

Descrição Bloco para recados auto adesivo, removível, medindo aproximadamente 76 x 102 mm - bloco com 100 folhas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 12 Quantidade 562,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BOBINA PARA FAX - 216MM X 30M 

Descrição Bobina para fax, tamanho 216mm x 30m, papel térmico de alta sensibilidade, superfície perfeita e lisa, permite 
impressão de imagens, maior contraste, definição e legibilidade, gramatura 59 + - 4 por m2, espessura 61 + - o5 
micras, lisura 450mm/s. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 13 Quantidade 1.110,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 76MMX30M. 

Descrição Bobina para máquina de calcular 76mmx30m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 14 Quantidade 450,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO 

Descrição Borracha bicolor azul/vermelho, para lápis e caneta, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 15 Quantidade 72,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço BORRACHA BRANCA - 35X22X12MM - CAIXA 

Descrição Borracha branca macia, formato retangular, medindo no mínimo 35x22x12mm. Caixa com 60 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 16 Quantidade 18.568,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLASTICO 

Descrição Borracha branca com protetor plástico, medindo aproximadamente 12x21x43 mm, para desenho e escrita a lápis. 
Composição: plastisol e carga mineral 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 17 Quantidade 310,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA BRANCA Nº 60 - 30X20X6MM 
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Descrição Borracha branca macia, formato retangular, medindo aproximadamente 30x20x6mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 18 Quantidade 1.280,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO - 100 GRS. 

Descrição Borracha elástica para dinheiro, pacote com 100 grs., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 19 Quantidade 650,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO - 25 GRS. 

Descrição Borracha elástica nº 18, para dinheiro, pacote com 25 grs., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 20 Quantidade 11.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BORRACHA PONTEIRO BRANCA 

Descrição Borracha ponteiro branca, para apagar grafite 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 21 Quantidade 6.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO BROCHURA - 48 FLS. 

Descrição Caderno brochura, com 48 folhas, formato 148x203 mm, capa papel off-set 120 g/m2, 23 pautas, folhas internas 
papel apergaminhado 56 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 22 Quantidade 1.040,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO BROCHURA - 96 FLS. 

Descrição Caderno brochura, com 96 folhas, formato 148x203 mm, capa papel off-set 120 g/m2, 23 pautas, folhas internas 
papel apergaminhado 56 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 23 Quantidade 25.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO CAPA DURA - 48 FOLHAS 

Descrição Caderno capa dura, com 48 folhas, medindo aproximadamente 148x210 mm e aproximadamente 23 pautas, folhas 
internas papel apergaminhado 56 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 24 Quantidade 1.070,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO CAPA DURA COM 90 FOLHAS 

Descrição Caderno capa dura com 90 folhas, tamanho pequeno. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 25 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço CADERNO DA SECRETARIA 

Descrição Caderno da secretária, com 134 folhas, 200 mm x 275 mm, capa/contracapa papelão e papel couchê, folhas 
interna em papel off–set. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 26 Quantidade 10.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO DE CALIGRAFIA C/48FLS 

Descrição Caderno de Caligrafia c/48fls, tamanho pequeno. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 27 Quantidade 6.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CADERNO DE DESENHO GRANDE - 48 FOLHAS 

Descrição Caderno de desenho grande (tamanho ofício), espiral, sem folhas de seda, com 48 folhas  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 28 Quantidade 4.550,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AMARELA 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor amarela 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 29 Quantidade 4.348,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AZUL 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor azul 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 30 Quantidade 4.720,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - CINZA 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor cinza. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 31 Quantidade 4.348,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - VERDE 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor verde 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 32 Quantidade 5.148,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - VERMELHA 

Descrição Caixa para arquivo morto em plástico polionda, desmontável, medindo aproximadamente 36x13x24cm, cor 
vermelha 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 33 Quantidade 32.130,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 
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Descrição Caneta esferográfica azul, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão, 
esfera de tungstênio de 1 mm, corpo em poliestireno todo transparente, sextavado, com tampa. Deverá conter no 
rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  
Capacidade de 1.500 m de escrita.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 34 Quantidade 6.690,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 

Descrição Caneta esferográfica vermelha, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de 
latão, esfera de tungstênio de 1 mm, corpo em poliestireno todo transparente, sextavado, com tampa. Deverá 
conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  
Capacidade de 1.500 m de escrita.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 35 Quantidade 10.010,00 Unidade Estojo 

Produto/serviço CANETA HIDRACOR - 12 UNIDADES 

Descrição Caneta hidracor. Estojo com 12 unidades grande. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 36 Quantidade 6.105,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - AMARELA FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Amarela Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta 
fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da 
caneta em plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da 
ponta e prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 37 Quantidade 3.835,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - AZUL FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Azul Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta fluorescente 
que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da caneta em 
plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da ponta e 
prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 38 Quantidade 4.135,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - LARANJA FLUORESCENTE 

Descrição Caneta Marca Texto - Laranja Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta 
fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da 
caneta em plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da 
ponta e prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 39 Quantidade 3.945,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA MARCA TEXTO - VERDE FLUORESCENTE 
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Descrição Caneta Marca Texto - Verde Fluorescente; ponta de 4,0 mm chanfrada para traços de 1 a 4 mm, tinta fluorescente 
que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, corpo da caneta em 
plástico, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento por 1 cm de diâmetro (fundo) , tampa da ponta e 
prendedor de bolso na cor da tinta, composição: glicol, corante e água; Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 40 Quantidade 466,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CANETA PERMANENTE PARA CD COR AZUL 

Descrição Caneta permanente para CD cor azul,1,0 milimetro. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 41 Quantidade 30,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço CARTAO DE PONTO MENSAL 

Descrição Cartão de ponto mensal, confeccionado em papel off set 240gr/m², formato 085x180mm. Pacote contendo 100 
unidades.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 42 Quantidade 10.010,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA AMARELA 

Descrição Cartolina amarela 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 43 Quantidade 10.010,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA AZUL 

Descrição Cartolina azul 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 44 Quantidade 10.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA BRANCA 

Descrição Cartolina branca 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 45 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA DUPLA FACE BRANCA 

Descrição Cartolina dupla face branca 150g/m2, medindo aproximadamente 46 x 65 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 46 Quantidade 2.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CARTOLINA DUPLA FACE PRETA 

Descrição Cartolina dupla face preta, 150g/m2, medindo aproximadamente 46 x 65 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 47 Quantidade 2.000,00 Unidade Folha 
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Produto/serviço CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA 

Descrição Cartolina dupla face vermelha 150g/m2, medindo aproximadamente 46 x 65 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 48 Quantidade 4.010,00 Unidade Folha 

Produto/serviço CARTOLINA VERDE 

Descrição Cartolina verde 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 49 Quantidade 1.190,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 0/0 GALVANIZADO CAIXETA C/50 UNIDADES 

Descrição Clips galvanizado caixeta c/50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 50 Quantidade 3.920,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 2/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 2/0 galvanizado - caixeta com 100 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 51 Quantidade 1.190,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 2/0 GALVANIZADO CAIXETA C/50 UNIDADES 

Descrição Clips 2/0 galvanizado caixeta c/50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 52 Quantidade 3.210,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 3/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 3/0 galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 53 Quantidade 2.950,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 4/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 4/0 - Galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 54 Quantidade 2.400,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 6/0 - GALVANIZADO 

Descrição Clips 6/0 galvanizado - caixeta com 50 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 55 Quantidade 1.538,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS 8/0 - GALVANIZADO - CAIXETA COM 50 UNIDADES 

Descrição Clips 8/0 galvanizado - caixeta com 50 unidades. 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 56 Quantidade 290,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 1/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 1/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 100 clips 
. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 57 Quantidade 470,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 2/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 100 clips 
. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 58 Quantidade 774,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 3/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 clips . 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 59 Quantidade 714,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 

Descrição Clips niquelado para papel n.º 6/0 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 clips  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 60 Quantidade 15.546,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLA BRANCA PARA PAPEL - 90 GRS. 

Descrição Cola branca para papel, embalagem com bico dosador, com pelo menos 90 grs.  
Composição: acetato de polivilila, branco leitoso, secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, embalagem 
plástica, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 61 Quantidade 6.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLA PARA ISOPOR - 40 GRS. 

Descrição Cola para isopor - caixa contendo 12 unidades de 40 grs. cada.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 62 Quantidade 4.010,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLA PARA ISOPOR - 90 GRS 

Descrição Cola de isopor atóxica a base de PVA Solução alcoolica - tubo com 90 grs.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 63 Quantidade 189,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 10 

Descrição Colchete latonado nº 10, para fixar papel - caixa com mínimo de 50 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 64 Quantidade 291,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 12 

Descrição Colchete latonado nº 12 - caixa com aproximadamente 70 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 65 Quantidade 648,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 7 

Descrição Colchete latonado nº 7, caixa contendo aproximadamente 70 unidades  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 66 Quantidade 210,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 8 

Descrição Colchete latonado nº 8, - caixa com aproximadamente 70 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 67 Quantidade 160,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço COLCHETE LATONADO Nº 9 

Descrição Colchete latonado nº 9, para fixar papel - caixa com mínimo de 50 unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 68 Quantidade 530,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço CORDAO 100% DE ALGODAO (BARBANTE) Nº 6 - ROLO COM 180 METROS 

Descrição Cordão 100% de algodão (barbante) nº 6, rolo com 180 metros. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 69 Quantidade 172,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço CORDAO 100% DE ALGODAO (BARBANTE) Nº 6 - ROLO COM 300 METROS 

Descrição Cordão 100% de algodão (barbante) nº 6, rolo com 300 metros. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 70 Quantidade 601,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço CORDAO 100% DE ALGODAO (BARBANTE) Nº 8 - ROLO COM 100 METROS 

Descrição Cordão 100% de algodão (barbante) nº 8, rolo com 100 metros. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 71 Quantidade 2.042,00 Unidade Unidade 
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Produto/serviço CORRETIVO LIQUIDO 

Descrição Corretivo líquido multiuso, secagem rápida, a base de água e pigmentos, com alto poder de cobertura, atóxico, 
lavável, não inflamável e inodoro, embalagem plástica - conteúdo 18 ml, contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 72 Quantidade 2.900,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO 18 X 24 CM 

Descrição Envelope Branco tamanho aproximado 18 x 24cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 73 Quantidade 11.700,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO 23 X 33CM 

Descrição Envelope Branco tamanho aproximado 23 x 33 cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 74 Quantidade 5.200,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X 23 CM 

Descrição Envelope branco sem CEP - tamanho aproximado de 11 x 23 cm 90g/m2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 75 Quantidade 9.750,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE BRANCO TAM. OFICIO (26 X 36 CM) 

Descrição Envelope branco - tamanho aproximado de 26 x 36 cm (Ofício) 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 76 Quantidade 2.120,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE PARA CD 

Descrição Envelope para CD. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 77 Quantidade 1.420,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 12X17CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 12 x 17cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 78 Quantidade 6.900,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 18X24CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 18 x 24cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 79 Quantidade 3.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 24X34CM 
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Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 24 x 34cm, 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 80 Quantidade 13.400,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 26X36CM (OFICIO) 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 26 x 36cm (ofício) 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 81 Quantidade 4.300,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 31X41 CM 

Descrição Envelope Saco Amarelo Ouro tamanho aproximado 31 x 41cm 90 g/m2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 82 Quantidade 3.330,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO BRANCO - 20X28CM 

Descrição Envelope saco branco - tamanho aproximado 20 x 28 cm 90 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 83 Quantidade 3.530,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO BRANCO - 26X36CM 

Descrição Envelope saco branco - tamanho aproximado de 26x36 cm 90 g/m2  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 84 Quantidade 3.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SACO BRANCO - 31X41CM 

Descrição Envelope Saco Branco tamanho aproximado 31 x 41cm - 75 g/m2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 85 Quantidade 2.840,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ENVELOPE SEM TIMBRE 10X15CM - BRANCO 

Descrição ENVELOPE SEM TIMBRE 10X15CM - BRANCO 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 86 Quantidade 1.766,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ESTILETE LARGO - 18MM 

Descrição Estilete largo medindo aproximadamente 15,5 cm, corpo plástico, trava de segurança, e lâmina descartável de 
18mm 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 87 Quantidade 1.135,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ESTILETE PEQUENO - 9MM 

Descrição Estilete tamanho pequeno, medindo aproximadamente 65,5 x 38,1 mm, com lâmina estreita (9mm) descartável e 
trava de segurança 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 88 Quantidade 1.252,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço ETIQUETA ADESIVA BRANCA - 33,9 X 101,6 - CAIXA COM 350 ETIQUETAS 

Descrição Etiqueta adesiva branca medindo 33,9 x 101,6mm - caixa com 25 folhas tamanho A4, com 14 etiquetas cada - total 
de 350 etiquetas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 89 Quantidade 170,00 Unidade Cartela 

Produto/serviço ETIQUETA ADESIVA-BRANCA-101,6X84,7MM. 

Descrição Etiqueta adesiva, branca, tamanho 101,6 x 84,7mm. Cartela com 12 etiquetas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 90 Quantidade 280,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço ETIQUETA AUTO ADESIVA (OURO) - 16,5MM - CAIXA COM 144 ETIQUETAS 

Descrição Etiqueta auto adesiva (ouro), medindo 16,5mm - caixa contendo 3 folhas, com 48 etiquetas cada - total 144 
etiquetas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 91 Quantidade 280,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço ETIQUETA AUTO ADESIVA 16,5MM(REDONDA-PRATA) CX COM 144 

Descrição ETIQUETA AUTO ADESIVA 16,5MM (REDONDA-PRATA)CX COM 144. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 92 Quantidade 1.370,00 Unidade Envelope 

Produto/serviço ETIQUETA AUTO ADESIVA Q-50100 

Descrição Etiqueta auto adesiva Q50100, envelope com 20 folhas e 60 etiquetas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 93 Quantidade 30.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EVA EMBORACHADO COLORIDO 

Descrição Eva emborrachado colorido 1 x 0,5 m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 94 Quantidade 6.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EVA EMBORRACHADO COLORIDO 50X50 CM 

Descrição Eva emborrachado colorido 50x50 cm.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 95 Quantidade 25,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EXTRATOR DE GRAMPOS CROMADO 

Descrição Extrator de grampos, tipo espátula, confeccionado em aço cromado, com capacidade para extração de grampos 
26/6 e 26/8, medindo aproximadamente 12 cm de comprimento 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 96 Quantidade 1.630,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço EXTRATOR DE GRAMPOS DE INOX 

Descrição Extrator de grampos, tipo espátula, confeccionado em aço inox, com capacidade para extração de grampos 26/6 e 
26/8, medindo aproximadamente 12 cm de comprimento. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 97 Quantidade 90,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 12 MM X 50 M - ROLO 

Descrição Fita adesiva crepe, 12 mm x 50 m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 98 Quantidade 5.200,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 19MM X 50M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 19mm x 50m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 99 Quantidade 120,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 32MM X 50M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 32mm x 50m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 100 Quantidade 600,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 48MM X 45M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 48mm x 45m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 101 Quantidade 2.250,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA CREPE - 50MM X 50M 

Descrição Fita adesiva crepe, medindo 50mm x 50m, grande resistência, alta flexibilidade 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 102 Quantidade 4.100,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA ADESIVA DUPLA FACE 

Descrição Fita adesiva dupla face - 12mm x 30m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 103 Quantidade 800,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO - MARROM - 50MM X 50M 

Descrição Fita adesiva em polipropileno marrom, para empacotamento, medindo 50mm x 50m 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 104 Quantidade 5.531,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 30M 

Descrição Fita adesiva transparente - tamanho 12mm x 30m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 105 Quantidade 5.645,00 Unidade Rolo 

Produto/serviço FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M 

Descrição Fita Adesiva Transparente - medindo aproximadamente 50mm x 50 m. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 106 Quantidade 244,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA CORRETIVA - 4,2MM X 8 M 

Descrição Fita corretiva medindo aproximadamente 4,2 mm x 8 m, na cor branca, para correção de escrita manual, máquina 
e impressos em geral. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 107 Quantidade 12,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FITA CORRETIVA - OLIVETTI PRAXIS 20 

Descrição Fita corretiva para máquina de escrever Olivetti Praxis 20 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 108 Quantidade 1.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GIZ BRANCO ANTIALERGICO 

Descrição Giz branco antialérgico - caixa com 64 palitos. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 109 Quantidade 1.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GIZ COLORIDO ANTIALERGICO 

Descrição Giz colorido antialérgico - caixa com 64 palitos. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 110 Quantidade 4.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GIZAO DE CERA - 12 UNIDADES 

Descrição Gizão de cera atóxico grande. Caixa com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 111 Quantidade 4.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GLITER CORES DIVERSAS CAIXETA C/12 FRASCOS 3G. CADA 

Descrição Gliter cores diversas cx. c/12 frascos 3g. cada. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 112 Quantidade 147,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAFITE 0,5MM 

Descrição Grafite 0,5mm - embalagem com 12 minas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 113 Quantidade 715,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAFITE 0,7MM 

Descrição Grafite 0,7mm - embalagem com 12 minas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 114 Quantidade 45,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAFITE 0,9MM 

Descrição Grafite 0,9mm - embalagem com 12 minas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 115 Quantidade 2.443,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPEADOR 26/6 - BASE 20 CM 

Descrição Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado, 
com chapa de sustentação para manter abertura mínima de 2 cm, capacidade para grampear 20 folhas - 
capacidade para 2 barras de 105 grampos cada. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 116 Quantidade 125,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPO GALVANIZADO TRUNFO Nº 02 

Descrição Grampo Galvanizado Trunfo nº 02  
Caixa com 50 unid. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 117 Quantidade 120,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO NIQUELADO PARA GRAMPEADOR 23/13 

Descrição Grampo niquelado para grampeador 23/13, caixa com 1000 grampos com capacidade de até 100 folhas 75 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 118 Quantidade 3.014,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - NIQUELADO 

Descrição Grampo niquelado para grampeador 26/6, em arame de aço com tratamento antiferrugem - caixa com 5000 
unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 119 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPO TIPO PREGADOR - 15 MM 

Descrição Grampo em metal tipo pregador 15 mm, para prender papel. 

Exigências - x - x - x - x - 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

86 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 120 Quantidade 180,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço GRAMPO TIPO PREGADOR - 19 MM 

Descrição Grampo em metal tipo pregador 19mm, para prender papel. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 121 Quantidade 50,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO TRANCADO NIQUELADO Nº 1 

Descrição Grampo trançado niquelado nº 1, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem - Caixa com 12 
unidades 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 122 Quantidade 200,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO TRILHO METALICO - 80 MM - CAIXA COM 100 UNIDADES 

Descrição Grampo trilho metálico, 80 mm, caixa com 100 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 123 Quantidade 2.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço GRAMPO TRILHO POLIPROPILENO - 80 MM 

Descrição Grampo para trilho para fixação de papéis, confeccionado em polipropileno de alta resistência, com capacidade 
para arquivar  
aproximadamente 200 folhas, composto de 4 peças sendo 1 terminal fêmea, 1 base com características de encaixe, 
sustentação e reforço do papel e 2 hastes flexíveis de alta  
resistência que se encaixam na base sendo fixadas no terminal fêmea. Caixa com 50 jogos. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 124 Quantidade 1.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço ISOPOR - 100CM X 50CM X 15MM 

Descrição Isopor - 100cm x 50cm x 15mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 125 Quantidade 1.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço ISOPOR - 100CM X 50CM X 20MM 

Descrição Isopor - 100cm x 50cm x 20mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 126 Quantidade 410,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPIS BORRACHA 

Descrição Lápis borracha atóxico, material madeira, diâmetro da carga de 4mm aproximadamente, formato do corpo 
cilindrico, diâmetro aproximado do corpo de 8mm, comprimento total de aproximadamente 175mm 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 127 Quantidade 8.000,00 Unidade Estojo 

Produto/serviço LAPIS DE COR ATOXICO - 12 UNIDADES 
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Descrição Lápis de cor atóxico, estojo com 12 unidades - tamanho grande. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 128 Quantidade 2.028,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 - CAIXA 

Descrição Lápis grafite (preto) nº 02, grafite inteiro, madeira plantada e matéria prima atóxica, conforme norma EN-71 - 
Caixa com 144 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 129 Quantidade 160,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPISEIRA 0,5MM 

Descrição Lapiseira para grafite 0,5mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 130 Quantidade 252,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPISEIRA 0,7MM 

Descrição Lapiseira para grafite 0,7mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 131 Quantidade 90,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LAPISEIRA 0,9MM 

Descrição Lapiseira para grafite 0,9mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 132 Quantidade 1.225,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS 

Descrição Livro de ata com 100 folhas numeradas, capa dura papelão revest. papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-
set 75 g/m2, formato 200x300mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 133 Quantidade 610,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS 

Descrição Livro de Ponto c/100 folhas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 134 Quantidade 1.457,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS 

Descrição Livro de Protocolo com 100 folhas, capa dura papelão revest. papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75 
g/m2, formato 150x210mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 135 Quantidade 2.511,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL 
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Descrição MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL CX.  
 
Marcador p/quadro branco, ponta porosa, na cor azul, comprimento aproximado de 12 cm, com variacão de +/- 10 
por cento. Caixa contendo 12 unidades.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 136 Quantidade 1.500,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO 

Descrição MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO CX.  
 
Marcador p/quadro branco, ponta porosa, na cor preto, comprimento aproximado de 12 cm, com variacão de +/- 
10 por cento. Caixa contendo 12 unidades  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 137 Quantidade 5.511,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO 

Descrição MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO CX.  
 
Marcador p/quadro branco, ponta porosa, na cor vermelho, comprimento aproximado de 12 cm, com variacão de 
+/- 10 por cento. Caixa contendo 12 unidades  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 138 Quantidade 330,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MARCADORES ADESIVOS TRANSPARENTES 

Descrição Marcadores adesivos transparentes (Post-it), caixa com 120 pacotes, contendo 4 blocos, cores vibrantes, com 25 
folhas cada. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 139 Quantidade 5.000,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES 

Descrição Massa de modelar atóxica - estojo com 12 unidades, grande.  
Que não grude sobre a mesa, não esfarele, não manche as mãos, pode ser reaproveitada e com peso líquido de 
180g. 

Exigências Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
do produto. 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 140 Quantidade 478,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço MOLHA- DEDO-12G 

Descrição Molha- dedo,contendo 12g, indicado ao mauseio de papéis e papel moeda. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 141 Quantidade 102,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço NORMOGRAFO - REGUA VAZADA DE LETRAS 

Descrição NORMOGRAFO - RÉGUA VAZADA DE LETRAS 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 142 Quantidade 1.500,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL 40 KG - BRANCO 

Descrição Papel 40 kg, branco, folha medindo aproximadamente 66 x 96 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 143 Quantidade 3.000,00 Unidade Resma 

Produto/serviço PAPEL A2 - GRAMATURA 75G/M2 - RESMA 

Descrição Papel A2 - tamanho 216 x 330 mm 75g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 144 Quantidade 400,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PAPEL A3 - GRAMATURA 75G/M2 - CAIXA 

Descrição Papel formato A3 - tamanho 297 x 420 mm - gramatura 75 g/m2 - caixa com 5 resmas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 145 Quantidade 60.140,00 Unidade Resma 

Produto/serviço PAPEL A4 - GRAMATURA 75G/M2 - RESMA 

Descrição Papel ofício, formato A4, branco, 210X297mm, 75 g/m2, alta alvura, com ótimo desempenho para impressoras 
laser, jato de tintas e fotocopiadoras 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 146 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA AMARELO 

Descrição Papel camurça amarelo - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 147 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA AZUL 

Descrição Papel camurça azul - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 148 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA PRETO 

Descrição Papel camurça preto - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 149 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CAMURCA VERDE 

Descrição Papel camurça verde - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 150 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 
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Produto/serviço PAPEL CAMURCA VERMELHO 

Descrição Papel camurça vermelho - tamanho aproximado: 40 x 60 cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 151 Quantidade 33,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PAPEL CARBONO - CAIXA 

Descrição Papel carbono tamanho ofício 22 x 33 cm - caixa com 100 folhas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 152 Quantidade 1.035,00 Unidade Metro 

Produto/serviço PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE 

Descrição PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 153 Quantidade 1.570,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PAPEL COUCHE BRILHO TAM. A-4 180 G/M² PCT. 50 FLS. 

Descrição Papel couchê brilho tam. A-4 180 G/M² pact. c/50 folhas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 154 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM AMARELO 

Descrição Papel crepom amarelo - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 155 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM AZUL 

Descrição Papel crepom azul - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 156 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM VERDE 

Descrição Papel crepom verde - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 157 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL CREPOM VERMELHO 

Descrição Papel crepom vermelho - tamanho aproximado: 2m x 48cm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 158 Quantidade 4.015,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - AMARELO 

Descrição Papel Duplex - Amarelo, medindo aproximadamente 47 x 66 cm - 300 g/m2. 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 159 Quantidade 4.015,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - AZUL 

Descrição Papel Duplex - Azul, medindo aproximadamente 47 x 66cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 160 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - VERDE 

Descrição Papel Duplex - Verde, medindo aproximadamente 47 x 66cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 161 Quantidade 4.000,00 Unidade Folha 

Produto/serviço PAPEL DUPLEX - VERMELHO 

Descrição Papel Duplex - Vermelho, medindo aproximadamente 47 x 66cm - 300 g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 162 Quantidade 100,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PAPEL HECTOGRAFICO - MATRIZ COR ROXA 

Descrição Papel hectográfico - tamanho 22x33 cm, com matriz cor roxa - caixa com 100 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 163 Quantidade 2.500,00 Unidade Resma 

Produto/serviço PAPEL JORNAL 

Descrição Papel jornal - tamanho 216 x 330mm 52g/m2. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 164 Quantidade 2.068,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PAPEL LINHO PARA CERTIFICADO - PACOTE 

Descrição Papel linho para Certificado - Folha tamanho A4 (210 x 297mm.), 180g/m2 - Pacote com 100 folhas 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 165 Quantidade 130,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES PLASTICOS 

Descrição Pasta catálogo com 100 envelopes plásticos, formato 243mm x 333 mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 166 Quantidade 1.520,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFICIO - LOMBO LARGO 

Descrição Pasta classificadora tipo AZ, medindo aproximadamente 280 x 190mm (tamanho 1/2 ofício), lombo largo, papel 
prensado, forrada em papel rajado preto e branco, lombada forrada em lona. visor de identificação plástico 
transparente tipo bolsa, bordas inferiores revestidas, haste a alavanca metálica para furos de 80mm de distância, 
grampo móvel 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 167 Quantidade 1.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFICIO - LOMBO ESTREITO 

Descrição Pasta classificadora tipo AZ, medindo 280 x 350mm, lombo estreito, papel prensado, forrada em papel rajado 
preto e branco, lombada forrada em lona, visor de identificação plástico transparente tipo bolsa, bordas inferiores 
revestidas, haste a alavanca metálica para furos de 80mm de distância, grampo móvel 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 168 Quantidade 3.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFICIO - LOMBO LARGO 

Descrição Pasta classificadora tipo AZ, medindo 280 x 350mm, lombo largo, papel prensado, forrada em papel rajado preto e 
branco, lombada forrada em lona, visor de identificação plástico transparente tipo bolsa, bordas inferiores 
revestidas, haste a alavanca metálica para furos de 80mm de distância, grampo móvel 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 169 Quantidade 1.650,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO EM PAPELAO 

Descrição Pasta classificadora em papelão tamanho ofício - 240g/m2, com capa plastificada e aba elástica. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 170 Quantidade 11.350,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELAO 

Descrição Pasta classificadora em papelão tamanho ofício 240 g/m2, com capa plastificada e grampo trilho. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 171 Quantidade 32.310,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA 

Descrição PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 172 Quantidade 32.330,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA CRISTAL SEM ELASTICO 

Descrição Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício - 240g/m2, sem elástico. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 173 Quantidade 2.165,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA L EM PLASTICO TRANSPARENTE - TAMANHO OFICIO 

Descrição Pasta L tamanho ofício, em plástico transparente 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 174 Quantidade 3.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA PENDULAR EM CARTAO KRAFT 
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Descrição Pasta pendular em cartão kraft, 300 grs, em poliestileno descartável, com visor em poliestileno cristal e 
prendedores - medindo: 260x370mm. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 175 Quantidade 19.310,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 

Descrição Pasta suspensa marmorizada - tamanho ofício. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 176 Quantidade 520,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço PERCEVEJO EM ACO NIQUELADO 

Descrição Percevejo em aço niquelado, em chapa de arame de aço com tratamento anti-ferrugem - caixa com 100 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 177 Quantidade 215,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PERFURADOR PARA PAPEL - 20 FOLHAS 

Descrição Perfurador para papel, tamanho médio, com dois furos, distância entre os furos: 8 cm, base medindo 10 cm, 
estrutura metálica em pintura epóxi e cromado, com capacidade para perfurar 20 folhas. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 178 Quantidade 1.188,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS 

Descrição Perfurador para papel, 2 furos, base medindo 15 cm, para 60 folhas, metal esmaltado, ferro fundido, semi 
profissional, com distância entre os furos de 8 cm de distância, profundidade do furo de 1 cm, com haste metálica 
para enquadramento de folha 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 179 Quantidade 1.244,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PILHA ALCALINA - PALITO (AAA) 

Descrição Pilha alcalina tipo palito AAA, 1,5 Volts  

Exigências Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Data de Fabricação: 
No máximo de 6 (seis) meses, contados da data de entrega do produto 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 180 Quantidade 61,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PILHA ALCALINA - TAMANHO GRANDE 

Descrição Pilha alcalina, tamanho grande, 1,5 volts. 

Exigências Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega no almoxarifado.  
Data de fabricação: No máximo de 6 (seis) meses, contados da data de entrega do produto. 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 181 Quantidade 590,00 Unidade Cartela 

Produto/serviço PILHA ALCALINA - TAMANHO PEQUENO (AA) - CARTELA 

Descrição Pilha alcalina tipo AA, tamanho pequeno, 1,5 Volts - cartela com 2 unidades. 

Exigências Prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega no almoxarifado. Data de Fabricação: 
No máximo de 6 (seis) meses, contados da data de entrega do produto 
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Subgrupo Material de Expediente Item 182 Quantidade 5.790,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL ATOMICO - AZUL 

Descrição Pincel atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e 
suporte para apoio no fundo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 183 Quantidade 5.730,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL ATOMICO - PRETO 

Descrição Pincel atômico cor preta, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e 
suporte para apoio no fundo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 184 Quantidade 5.690,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL ATOMICO - VERMELHO 

Descrição Pincel atômico cor vermelha, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para 
ponta e suporte para apoio no fundo 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 185 Quantidade 12.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PINCEL Nº 10 - PACOTE 

Descrição Pincel nº 10 - pacote com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 186 Quantidade 1.000,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PINCEL Nº 14 - PACOTE 

Descrição Pincel nº 14 - pacote com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 187 Quantidade 800,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço PINCEL Nº 18 - PACOTE 

Descrição Pincel nº 18 - Pacote com 12 unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 188 Quantidade 1.502,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PISTOLA ELETRICA (COLA QUENTE) - 1/2 - 40 WATTS 

Descrição Pistola elétrica de cola quente, 110-240 volts, 40 watts, para barra de silicone de 1/2 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 189 Quantidade 1.505,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PISTOLA ELETRICA (COLA QUENTE) - 5/16 - 40 WATTS 

Descrição Pistola elétrica de cola quente, 110-240 volts, 40 watts, para barra de silicone de 5/16. 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material de Expediente Item 190 Quantidade 355,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PORTA LAPIS/CLIPS EM ACRILICO FUME 

Descrição Porta lápis/clips em acrílico fumê 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 191 Quantidade 330,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço PRANCHETA EM EUCATEX 

Descrição Prancheta em Eucatex, com pega papel, medindo aproximadamente 36 X 24 cm 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 192 Quantidade 506,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL 20ML 

Descrição REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL 20ML 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 193 Quantidade 306,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETO 20ML 

Descrição REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETO 20ML. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 194 Quantidade 306,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA 20ML 

Descrição REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA 20ML. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 195 Quantidade 580,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REGUA EM ACRILICO - 30 CM 

Descrição Régua em acrílico transparente, milimetrada, espessura mínima de 2,5 mm, medindo 30 cm de comprimento  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 196 Quantidade 485,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço REGUA EM ACRILICO - 50 CM 

Descrição Régua em acrílico transparente, milimetrada, espessura mínima de 2,5 mm, medindo 50 cm de comprimento  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 197 Quantidade 600,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - 4 FUROS 

Descrição Saco plástico para pasta catálogo, transparente, tamanho ofício (240 X 330mm), com 4 furos  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 198 Quantidade 2.002,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TESOURA DE PICOTAR 
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Descrição Tesoura de picotar inoxidável, cabo plástico tamanho médio. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 199 Quantidade 8.503,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 

Descrição Tesoura escolar sem ponta, cabo plástico inoxidável. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 200 Quantidade 541,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TESOURA INOXIDAVEL, COM CABO PLASTICO, TAMANHO MEDIO 

Descrição Tesoura inoxidável, com cabo plástico, tamanho médio 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 201 Quantidade 500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA FACIAL LIQUIDA COM 25 ML 

Descrição Tinta facial líquida com 25 ml. Cores diversas. A tinta líquida pode ser utilizada com o dedo ou pincel com fim de 
recreação em eventos, maquiadores, artistas de teatro, palhaços e outros. Produto à base de água tem secagem 
rápida e total. Para sua remoção basta lavar com água e sabonete. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 202 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE AMARELA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor amarela - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 203 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE AZUL - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor azul - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 204 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE BRANCA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor branca - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 205 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE PRETA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor preta - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 
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Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 206 Quantidade 1.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE VERDE - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor verde - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 207 Quantidade 1.500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA GUACHE VERMELHA - 250 ML 

Descrição Tinta guache cor vermelha - embalagem com 250 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 208 Quantidade 121,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA PARA CARIMBO - AZUL 

Descrição Tinta para carimbo azul, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 209 Quantidade 290,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço TINTA PARA CARIMBO - PRETA 

Descrição Tinta para carimbo preta, sem óleo - embalagem contendo 40 ml.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material de Expediente Item 210 Quantidade 15.000,00 Unidade Metro 

Produto/serviço TNT DIVERSAS CORES 

Descrição TNT diversas cores 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Eletrônico Item 211 Quantidade 156,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CALCULADORA DIGITAL PORTATIL - 10 DIGITOS 

Descrição Calculadora digital, portátil, capacidade 10 (dez) dígitos, visor em cristal líquido, com as 04 (quatro) operações 
básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão de sinais, memória, bateria a luz solar. 

Exigências Garantia 12 meses. 

 

Subgrupo Material Esportivo Item 212 Quantidade 300,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço BAMBOLE COLORIDO 

Descrição Bambolê colorido em aro de plástico reforçado, medindo 90 cm de diâmetro, para ginástica em movimento. 

Exigências - x - x - x - x - 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

98 

 

Subgrupo Suprimentos de Informática Item 213 Quantidade 6.594,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CD-R VIRGEM - 700MB 

Descrição CD-R virgem, gravação a 42 X, 700 MB dados / 80 min. áudio, lacrado em estojo plástico individual. Capacidade 
para armazenagem de 700 MB de dados, ou 80 minutos de áudio. Velocidade de gravação 42 X. Face não gravável 
fosca com identificação do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação, e espaço para escrita do 
conteúdo gravado com caneta apropriada. - Mídia lacrada com filme, acondicionada em estojo plástico com pelo 
menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo. Estojo com 100 
unidades. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Vestuário, Unif., Tecidos e Aviamentos Item 214 Quantidade 500,00 Unidade Metro 

Produto/serviço TECIDO JUTA CRUA 

Descrição Tecido juta crua com 01 metro de largura. 

Exigências - x - x - x - x - 

 
 
5 – DAS AMOSTRAS 
 
5.1. – Sugere-se que antes de concluir pela aceitabilidade da proposta, o (a) 
Pregoeiro (a) poderá solicitar amostra física ao licitante que estiver classificado em 
primeiro lugar.  
 
5.2. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas ou um pouco maior de acordo entre as partes, contadas da 
solicitação formal, efetuada na própria sessão. 
 
5.3. Recebida as amostras, a secretaria requisitante efetuará a análise em até 
03(três) dias úteis, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e a proposta 
comercial e emitirá Parecer devidamente fundamentado indicando ou contra-
indicando a aquisição do(s) lotes cotados. Se houver necessidade de pareceres 
externos estes serão custeados pelos licitantes. 
 
5.4. Caso a(s) amostra(s), da(s) empresa(s) que ofertou (ram) o menor preço não 
seja(m) compatível (is) com o objeto da licitação, será(ão) convocada(s) a(s) 
empresa(s) subseqüente(s), na ordem de classificação, para apresentação de 
amostra(s), no mesmo prazo do item 5.2., sem prejuízo das sanções legais 
pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado 
com as especificações do edital. 
 
5.5. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda da secretaria 
requisitante até a homologação do Pregão. Após a homologação, as amostras deverão 
ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que a secretaria 
requisitante não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais 
durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. 
Após este período a secretaria requisitante providenciará o descarte das amostras. 
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6 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 
6.1. - Os materiais serão entregues de forma parcelada pela Contratada na sede da 
Contratante, de acordo com as quantidades solicitadas e no prazo acordado entre a 
Contratada e a Contratante não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da 
solicitação da Secretaria Contratante; 
 
6.2. - Os produtos deverão ser entregues embalados de forma adequada ao 
armazenamento, na quantidade exigida e em perfeitas condições de uso e com garantia, 
conforme preceitua o Art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
 
6.3. - No ato da entrega, a validade dos produtos não poderá ter transcorrido em 50% do 
prazo de validade estabelecido para o mesmo. 
 
6.4. - Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo constante da proposta e 
conforme item 6.1 deste – Termo de Referencia, nas especificações, quantidade e local 
determinado, conforme solicitação do órgão participante; 
 

7 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
7.1. – O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na 
Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº 8.666 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto nº 
5.450 de 31/05/2005, Decreto Municipal nº 080/2002, Decreto Municipal nº. 011, de 
10/01/2003, alterado pelos Decretos nº 582, de 17/06/2005 e Decreto 1075 de 11 de 
setembro de 2006, Decreto Municipal nº 08/2003 e Instrução Normativa nº 05 de 
21/07/95, do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, 
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

8 – DO PAGAMENTO 

 
8.1. - O pagamento será efetuado de forma parcelada por Nota de Empenho, após entrega 
do objeto licitado devidamente atestada pelo setor competente, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de 
Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida 
pela CEF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
8.2. - A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item anterior para a tramitação do processo, envolvendo 
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instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
8.3. - Não serão efetuados quaisquer pagamentos ao fornecedor enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 

9 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
9.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes deste Termo, no processo 
licitatório e no Contrato serão fiscalizadas e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 
9.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultante de ação 
ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados ou prepostos; 
 
9.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la. 
 
9.4. - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos. 
 
9.5 - A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue, se em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
10.1. – A empresa vencedora no decorrer do Contrato obriga-se a: 
 
10.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
10.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
listados no item 4 deste Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os 
documentos necessários que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o 
atendimento das normas constantes nas especificações técnicas; 
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10.1.3 – Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento das secretarias solicitantes; 
 
10.1.4 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
10.1.5 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
10.1.6 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega 
do objeto; 
 
10.1.7 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem 
prévio assentimento por escrito deste Município; 
 
10.1.8 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
10.1.9 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
10.1.10 – Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
10.1.11 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1. – O Município de Aracaju, através da sua Secretaria contratante, compromete-se 
durante a vigência do contrato a: 
 
11.1.1 – Autorizar o fornecimento dos produtos, mediante formulário a ser emitido pela 
Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, 
para efeito de conferência e pagamento; 
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11.1.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
11.1.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
11.1.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
ser solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
11.1.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
11.1.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
11.1.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste Termo e Contrato. 
 
 

12 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
12.1 – O julgamento das propostas será efetuado na forma de MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
13 – SANÇÕES 
 
13.1. O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
13.2. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
Art.16, § 3º, inciso I do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
13.3. Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho. 
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13.4. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
13.5. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas nesta Ata, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
13.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei 
nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
13.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - O Município poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento dos produtos, no 
todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões 
técnicos de qualidade exigíveis; 
 
14.2 - Comprovar aptidão para o fornecimento dos produtos pertinentes, compatível em 
quantidade e prazo previstos neste Termo, mediante a apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
 
14.5 – No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos fiscais, comerciais, 
taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente, sobre o objeto desta licitação, inclusive eventual substituição da unidade 
defeituosa; 
 
 
Aracaju, 11 de março de 2013 
 

 


