
 

1 

Quarta - Feira, 15 de agosto de 2018 Nº 2048 – Ano 9  

7| h        

  

 

 

  

 

 

 

 

    Decretos............................................................................................................................................................1 

    Extrato de Publicação de Contrato....................................................................................................................2 

    Aviso de Licitação...............................................................................................................................................2     

    Resolução...........................................................................................................................................................2 

    Ata do Edital de Tomada de Preços nº. 159/PMC/2018....................................................................................3 

    Ata do Edital de Tomada de Preços nº. 219/PMC/2018....................................................................................4 

    Ata do Edital de Tomada de Preços nº. 234/PMC/2018....................................................................................5 

    Aviso de Retificação e Prorrogação...................................................................................................................6 

    Relatório de Amostras Pregão nº. 245/PMC/2018............................................................................................6 

Decretos 
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SG/nº 899/18, de 10 de agosto de 2018. 

Altera a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Criciúma. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 4.728, de 28 de 
dezembro de 2004, e sua posterior alteração pela Lei nº 7.090 de 1º de dezembro de 2017 e de conformidade com o art. 50, IV, da 
Lei Orgânica Municipal, resolve: 
 
ALTERAR a 
 
composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Criciúma – CMDR constituída pelo Decreto SG/nº 1561/17, passa a 
ser a seguinte: 
 
II - ÁREA NÃO GOVERNAMENTAL 
n) Comunidade da Cooperativa de Agricultores Familiares de Orgânicos da Região Sul – Nova Vida: 
     Titular: Eduardo Kuster Pereira 
     Suplente: Rodrigo Dagostim Pavei 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 10 de agosto de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
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Extrato de Publicação de Contrato 
Governo Municipal de Criciúma 

Extrato de Contrato nº 203/PMC/2018 

Pregão  nº.  216/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: MANI SOM E LUZ LTDA . 
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de estruturas temporárias para realização da 8º AGROPONTE, a ser 
realizada no pavilhão de exposições José Ijair Conti do dia 15/08/2018 à 19/08/2018. 
Valor Global: R$ 101.288,40. 
 Prazo de Vigência: 31/12/2018. 
Assinatura: 03/08/2018.                       
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa o Sra. FLÁVIO FERREIRA  
 

Aviso de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 263/PMC/2018 

Processo Administrativo nº. 533015 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução, por demanda, dos serviços necessários às obras de implantação, ampliação e 
manutenção do sistema de drenagem pluvial em ruas e demais logradouros públicos municipais. 
 
DATA DE ENTREGA: até 03 de setembro de 2018 às 13h45min  
DATA DE ABERTURA: dia 03 de setembro de 2018 às 14h00min  

 
LOCAL: sala de Licitações da Diretoria de Logística, localizada no pavimento superior do edifício sede da municipalidade – Paço 
Municipal “Marcos Rovaris”, localizado na rua Domênico Sônego, 542 - Criciúma-SC.  
 
EDITAL:  completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do 
Município de Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou pelo endereço eletrônico 
editais@criciuma.sc.gov.br ou pelo site www.criciuma.sc.gov.br.    
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 14 de agosto de 2018. 
 
KÁTIA M. SMILEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA -  (assinado no 
original) 

Resolução 
CMH - CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

RESOLUÇÃO CMH 002/2018 

1. O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CMH, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12 da Lei 
Complementarnº 058, de 26 de Dezembro de 2007, 

RESOLVE, 
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Em reunião realizada em 09 de agosto de 2018, ata nº 003/2018, APROVAR, por unanimidade,o Plano Local de Habitação de 
Interesse Social - PLHIS. 

Criciúma (SC), 09 de agosto de 2018. 

Marcela D. V. Santiago - Presidente do Conselho Municipal de Habitação 

Atas 
Governo Municipal de Criciúma 

ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 159/PMC/2018 

ATA 08 

Processo Administrativo Nº. 527687 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE 02 (SEGUNDA FASE). 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos na elaboração dos projetos de engenharia 
rodoviária para pavimentação de vias urbanas no Município de Criciúma-SC. 

Às quatorze horas, do dia quatorze, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – 
localizada no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº. 542, nesta cidade de Criciúma, 
Estado de Santa Catarina, reuniram-se reservadamente os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município designada 
pelo Decreto SG/n° 441/18 de 09 de abril de 2018, alterado pelo Decreto SG/nº 637/18, de 04 de junho de 2018, para dar 
continuidade ao processamento e julgamento com relação a segunda fase (abertura das propostas de preços – envelope 02) da 
Tomada de Preços Nº. 159/PMC/2018. Aberta a sessão pelo Presidente, Sr. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou 
que somente a empresa PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME encontrava-se representada nesta sessão. Ato contínuo 
passou-se à abertura do envelope de nº 02, com a proposta de preços das licitantes habilitadas. Foram as mesmas analisadas e 
rubricada por todos. Constataram-se os seguintes valores globais: 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR GLOBAL R$ 
1ª DS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E PREPARO DE DOCUMENTOS EIRELI - ME 115.896,00 
2ª PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME 165.000,00 
3ª GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP 224.848,80 
4ª GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 236.093,51 
5ª GREIDE ENGENHARIA LTDA - EPP 292.303,00 
6ª ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. – ME 307.304,14 
7ª ESSE – EMPRESA SULBRASILEIRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 308.000,00 
8ª IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 337.273,20 

A fim de encerrar a presente sessão, o Presidente cientificou os presentes da SUSPENSÃO da mesma para que as propostas de 
preços sejam encaminhadas a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, para análise e 
conferencia das planilhas orçamentárias e classificação final. Após isto, a Comissão dará ciência da continuidade desta sessão, via 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, concomitantemente com o resultado final. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião e ordenou que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, 
segue assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e representante presente. Sala de Licitações (terça-feira) 14 de 
agosto de 2018. 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 

PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME - CAMILA TOMAZZI ZANETTE BUZANELO - Representante Legal 
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ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 219/PMC/2018 

ATA 01           

 Processo Administrativo Nº. 526418 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
Nº 1 – CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos na elaboração do projeto básico e executivo da 
macrodrenagem da bacia do Rio Criciúma (Sub Bacias 08, 12 e 14) Estação Rodoviária. (CONVÊNIO: Contrato de Repasse nº. 
837981/2016 - MCIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL X MUNICÍPIO DE CRICIÚMA). 
 
Às quinze horas e trinta minutos, do dia treze, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da  Diretoria de 
Logística - localizada pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de 
Criciúma, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros titulares da Comissão Permanente de Licitações do Município 
designada pelo reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município designada pelo Decreto SG/n° 441/18 
de 09 de abril de 2018 alterado pelo Decreto SG/nº 637/18, de 04 de junho de 2018, para os procedimentos inerentes a abertura 
dos envelopes Nº. 1 - CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do edital acima epigrafado. Abertos os trabalhos pelo 
Presidente, Sr. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou que as empresas GEOMON AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ – 
09.500.560/0001-80, TEMA – ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – CNPJ – 04.352.319/0001-37, e SERGIO LUIZ HAYASHI EIRELI – 
CNPJ – 86.984.754/0001-49, protocolaram tempestivamente seus envelopes 1 e 2, lacrados na forma do Edital. As empresas 
GEOMON AMBIENTAL LTDA - EPP e TEMA – ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA encontravam-se legalmente representadas neste 
ato. Não houve impugnação ao edital e as publicações editalícias respeitaram os prazos legais. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
procedeu à separação dos Envelopes Nºs 01 e 02 e solicitou aos Srs. Membros da Comissão que os examinassem, ainda lacrados, 
quanto à regularidade de sua apresentação e rubricassem o Envelope Nº 02 - "Proposta de Preços", que foi lacrado em única 
embalagem, ficando sob a guarda da Comissão de Licitações, para serem abertos em sessão pública a ser marcada oportunamente. 
Deu-se em sequência, a abertura dos envelopes de nº 01 - "Documentação de Habilitação", para exame e rubrica de todos os 
documentos pelos Membros da Comissão, e representante presente, ficando as documentações disponíveis para consulta de 
interessados. Foi franqueada a palavra aos presentes onde o Sr. Ricardo Angelo Dal Farra, representante da empresa GEOMON 
AMBIENTAL LTDA – EPP, fez que constasse em ata que a empresa SERGIO LUIZ HAYASHI EIRELI apresentou na relação da equipe 
técnica mínima somente dois engenheiros civis, sendo que na equipe mínima solicitava engenheiro agrimensor ou cartógrafo, 
conforme item 4.2 do Termo de Referência. Também não apresentou atestado para cálculo estrutural, exigência do mesmo item 
acima. E que a empresa TEMA – ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA não apresentou a relação de equipe técnica mínima exigida no 
item 4.2 do Termo de Referência. Já o Sr. Tadeu de Souza Oliveira, representante da empresa TEMA – ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA, fez que constasse em ata que a empresa SERGIO LUIZ HAYASHI EIRELI apresentou atestados incompatíveis com a 
complexidade dos serviços objeto do edital. Que a empresa GEOMON AMBIENTAL LTDA – EPP apresentou atestados em nome do 
Engº. Agrícola Ricardo Angelo Dal Farra, sendo que o edital exige atestados com outros profissionais devidamente qualificados. 
Assim como apresentou atestados incompatíveis com a complexidade dos serviços objeto do edital. Decidiu a Comissão de Licitação, 
por unanimidade, em suspender o presente certame para análise e conferencia juntamente com o quadro técnico da Secretaria de 
Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, dos documentos de habilitação (fiscais, técnicos e econômicos), e responder aos 
questionamentos. Após análise, a Comissão decidirá pela habilitação ou não das empresas participantes, caso em que as mesmas 
serão devidamente cientificadas via publicação no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Comissão deu por encerrada a reunião e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por mim, Karina Tres que a secretariei, pelo 
Presidente que dirigiu os trabalhos, pelos demais membros integrantes da Comissão de Licitações, representantes e presentes que 
desejarem. Sala de Licitações, (segunda-feira), 13 de agosto de 2018. 
         
 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTONIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 

 
 

NGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 

TEMA – ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - TADEU DE SOUZA OLIVEIRA - Sócio administrador 

GEOMON AMBIENTAL LTDA – EPP - RICARDO ANGELO DAL FARRA - Sócio administrador 
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ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 234/PMC/2018 

ATA 01          

Processo Administrativo Nº. 533384 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
Nº 1 – CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços necessários às obras de ampliação (a=251,51m²) da E.M.E.I.E.F. 
MARIA DE LOURDES CARNEIRO, localizada na rua Odécia S. Souza - bairro Vila Francesa no Município de Criciúma-SC. 
 
Às quatorze horas, do dia treze, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da  Diretoria de Logística - 
localizada pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, 
Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros titulares da Comissão Permanente de Licitações do Município designada pelo 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município designada pelo Decreto SG/n° 441/18 de 09 de abril 
de 2018 alterado pelo Decreto SG/nº 637/18, de 04 de junho de 2018, para os procedimentos inerentes a abertura dos envelopes 
Nº. 1 - CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do edital acima epigrafado. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Sr. 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou que as empresas CONSTRUTORA NUNES LTDA - CNPJ – 79.382.412/0001-93, 
CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ – 10.599.044/0001-33, BENETON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA - 
ME – CNPJ – 30.002.127/0001-00, BRE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – CNPJ – 28.209.532/0001-52, CASA DO CONSTRUTOR & 
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME – CNPJ – 17.311.965/0001-06, MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME – CNPJ – 
27.635.652/0001-59, KAMILA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME – CNPJ – 10.607.931/0001-06 e IHS CONSTRUÇÕES EIRELI 0 
ME – CNPJ – 02.012.145/0001-38 protocolaram tempestivamente seus envelopes 1 e 2, lacrados na forma do Edital. Somente a 
empresa BENETON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA - ME encontrava-se legalmente representada neste ato. 
Estava presente na sessão desta licitação o representante do Observatório Social de Criciúma. Não houve impugnação ao edital e as 
publicações editalícias respeitaram os prazos legais. Ato contínuo, o Sr. Presidente procedeu à separação dos Envelopes Nºs 01 e 02 
e solicitou aos Srs. Membros da Comissão que os examinassem, ainda lacrados, quanto à regularidade de sua apresentação e 
rubricassem o Envelope Nº 02 - "Proposta de Preços", que foi lacrado em única embalagem, ficando sob a guarda da Comissão de 
Licitações, para ser aberto em sessão pública a ser marcada oportunamente. Deu-se em sequência, a abertura dos envelopes de nº 
01 - "Documentação de Habilitação", para exame e rubrica de todos os documentos pelos Membros da Comissão, e representante 
presente, ficando as documentações disponíveis para consulta de interessados. Foi franqueada a palavra ao representante presente 
onde o mesmo nada declarou. Decidiu a Comissão de Licitação, por unanimidade, em suspender o presente certame para análise e 
conferencia juntamente com o quadro técnico da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, dos documentos 
de habilitação (fiscais, técnicos e econômicos). Após análise, a Comissão decidirá pela habilitação ou não das empresas 
participantes, caso em que as mesmas serão devidamente cientificadas via publicação no Diário Oficial do Município. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por mim, 
Karina Tres que a secretariei, pelo Presidente que dirigiu os trabalhos, pelos demais membros integrantes da Comissão de 
Licitações, representante e presentes que desejarem. Sala de Licitações, (segunda-feira), 13 de agosto de 2018. 
         
 
 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTONIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 
 

BENETON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA – ME - VALDECI SOARES - Representante Legal 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CRICIÚMA - BEATRIZ MAFIOLETTI SORATTO  
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Aviso de Retificação e Prorrogação 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 227/PMC/2018 

(Processo Administrativo nº 532154) 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, que tem como objeto o 
Registro de Preços de cimento CP IV, para aquisições futuras, para uso na fábrica de lajotas do município e em pequenos reparos 
das escolas e prédios públicos do município de Criciúma/SC., é feita a seguinte retificação: 
 
No ANEXO I - Planilha orçamentária: 
 
Onde se lê: “Cimento CP IV – saca de 50kg...” 
 
Leia-se: “Cimento CP IV (com resistência mínima de 40Mpa aos 28 dias) – saca de 50kg...” 
 
No ANEXO I – Termo de Referência: 
 
Onde se lê: “...Cimento CP-IV 32...” 
 
Leia-se: “...Cimento CP-IV 40...” 
 
Em virtude das alterações, fica prorrogada a data de abertura para dia 30/08/2018 às 09h00. Mantêm-se inalteradas as demais 
condições do Edital e anexos. Feita as alterações acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na 
forma da Lei.  
 
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, 14 de agosto de 2018. 
 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original) 

 
 

 
Relatório de Amostras Pregão 245/PMC/2018 
Governo Municipal de Criciúma 

Assunto: Relatório de amostras 

Data: 13/08/2018 

As empresas abaixo relacionadas enviaram amostras para o Pregão Presencial 245/PMC/2018 que tem por objetivo o Registro de 
preços de Material de Expediente, para aquisições futuras, no atendimento a diversas Secretarias, Diretorias e Fundos do Município 
de Criciúma, conforme prazo para apresentação estabelecido, e acordo com o instrumento convocatório. 

Relação das empresas que enviaram amostra, com a marca do produto: 
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DISMEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCAS SITUAÇÃO MOTIVO 

1 

Apagador para Quadro Branco com filtro medindo 

aproximadamente 15 cm de comprimento por 6 cm 

de largura e 5 cm de altura, corpo plástico de alta 

resistência com superfície interna em espuma e 

base de feltro. 

CARBRINK REPROVADO 

NÃO ATENDE ESPECIFICAÇAO 

DO EDITAL, DIMENSÃO 

DIFERENTE DA SOLICITADA 

7 
Borracha (amarradilha) para dinheiro nº 18 com 100 

grs. 
PREMIER  APROVADO   

14 

Caixa em papelão para arquivo morto, papelão sem 

ranhuras, com massa homogênia, isento de 

manchas, cortado em molde provido de vincos que 

possibilitem dobras de modo a formar uma caixa de 

formato prismático retangular nas dimensões 

360x135x250mm (aprox.) com furos laterais para 

ventilação, gramatura mínima de 350g/m².  

LIPAPER APROVADO   

15 

Caixa para correspondência em polietileno injetado, 

modelo tripla articulada, cor fumê de: 370mm x 

255mm. 

NOVACRIL APROVADO   

16 

Calculadora de mesa 12 dígitos, função M-, M* e 

MCR e Formula, pilha e sola, auto desliga e 

inclinação do visor. 

CLASSE APROVADO   

26 
Clips para papel fabricado com arame de aço 

niquelado, tamanho 2/0 caixa com 100 unidades. 
XR REPROVADO 

NÃO ATENDE ESPECIFICAÇAO 

DO EDITAL, GALVANIZADO 

30 

Cola Bastão não tóxica contendo no mínimo 40 Gr, 

para papel, cartolina, foto, selos e tecidos a base de 

resina sintética atóxica, com glicerina, água e 

conservantes. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

MARIPEL APROVADO   

31 

Cola Bastão não tóxica contendo no mínimo 8gr, 

para papel, cartolina, foto, selos e tecidos a base de 

resina sintética atóxica, com glicerina, água e 

conservantes. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

MARIPEL APROVADO   

35 

Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a 

pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. 

Devera cobrir na primeira demão a escrita sem 

permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar 

nova escrita por cima. Caixa contendo 12 unidades 

COMPACTOR  APROVADO   

49 Grafite de 0,5 MM para lapiseira tipo B 

comprimento 60 mm, tubo com 12 minas tipo 2b, 
CIS REPROVADO NÃO ATENDE ESPECIFICAÇAO 

DO EDITAL- AMOSTRA TIPO 
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caixa com 12 unidades. HB 

50 

Grafite de 0,7 MM para lapiseira tipo B 

comprimento 60 mm, tubo com 12 minas tipo 2b, 

caixa com 12 unidades. 

CIS REPROVADO 

NÃO ATENDE ESPECIFICAÇAO 

DO EDITAL- AMOSTRA TIPO 

HB  

52 

Grampeador para papeis, tamanho médio 

comprimento base 14 - 17 cm, capacidade de 

grampear 20 folhas com gramatura de 75g/m² 

JOCAR APROVADO   

55 

Grampo trilho encadernador, material aço 

niquelado, comprimento de 80 mm, tipo linguet. Os 

compressores do trilho devem ter acionamento 

suave e que não se sobreponham. Caixa com 50 

Unidades 

LOURENSSON APROVADO 
NÃO ATENDE ESPECIFICAÇAO 

DO EDITAL, GALVANZADO 

56 
Grampo trilho plástico (macho/Fêmea) embalagem 

com 50 unidades 
LYKE APROVADO   

57 

Lápis preto de grafite nº 2 – em madeira, corpo 

cilíndrico com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, medindo 7mmx 175 mm, em caixa com 1 

grosa (144 lápis). Classificado dentro das normas 

EN71.  

MULTICOLOR APROVADO   

59 

Lapiseira, material plástico, diâmetro de carga 

0,5mm, com prendedor, ponta e acionador de 

metal com borracha. 

MARIPEL APROVADO   

60 

Lapiseira, material plástico, diâmetro de carga 

0,7mm, com prendedor, ponta e acionador de 

metal com borracha. 

MARIPEL APROVADO   

77 

Perfurador 2 furos para ate 12 folhas de papel 

75g/m², metálico, apoio da base em polietileno, 

pinos perfuradores em aço e molas em aço, 

diâmetro do furo 6 mm, distancia dos furos 80 mm, 

com margeador plástico. Apresentar  

GRAMPLINE APROVADO   

82 
Pilha Palito Comum (AAA) 1,5 Volts, embalado em 

cartela com 04 unidades de ótima qualidade. 
MAXPRINT APROVADO   

86 

Plástico autoadesivo de fácil aplicação (tipo Papel 

Contato) estampado, rolo com no mínimo 45cmx25 

metros, gramatura mínima 60 Gr 

COLACRIL APROVADO   

93 Rolo de senha de papel de 2 (dois) dígitos ROLOMATIC APROVADO   

94 Rolo de senha de papel de 3 (três) dígitos ROLOMATIC APROVADO   
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INFOTRIZ COMERCIAL LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCAS SITUAÇÃO MOTIVO 

2 
Aparelho telefônico com fio, teclado padrão de 0 

aos 9 com teclas (*) e (#), botões flash, redial, mute. 
ELGIN APROVADO   

11 

Caderno espiral (pequeno) 1/4 capa dura, não 

reciclado, folhas margeadas e pautadas, constando 

na primeira ou na quarta face da capa as 

dimensões, numero de folhas e gramatura nominal 

do papel do miolo e da capa. Dimensões mínimas 

de 140x200mm contendo no mínimo 96 folhas com 

gramatura mínima de 56g/m² nas folhas e 600g/m² 

na capa. 

PANAMERICANA APROVADO   

12 

Caderno Universitário capa dura, não reciclado, 

folhas margeadas e pautadas, constando na 

primeira ou na quarta face da capa as dimensões, 

numero de folhas e gramatura nominal do papel do 

miolo e da capa. Dimensões mínimas de 

200x275mm contendo no mínimo 96 folhas com 

gramatura mínima de 56g/m² nas folhas e 600g/m² 

na capa.  

PANAMERICANA APROVADO   

15 

Caixa para correspondência em polietileno injetado, 

modelo tripla articulada, cor fumê de: 370 mm x 

255 mm. 

NOVACRIL APROVADO   

18 

Caneta esferográfica azul, corpo cilíndrico ou 

sextavado, ou outro formato anatômico, com 

tampa removível antiasfixiante, haste para 

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de 

tungstênio espessura do traço de 1.0mm. Caixa 

contendo 50 Unidades 

TIP INJEX APROVADO   

19 

Caneta esferográfica preta, corpo cilíndrico ou 

sextavado, ou outro formato anatômico, com 

tampa removível antiasfixiante, haste para 

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de 

tungstênio espessura do traço de 1.0mm. Caixa 

contendo 50 Unidades 

TIP INJEX APROVADO   

21 

Caneta esferográfica vermelha, corpo cilíndrico ou 

sextavado, ou outro formato anatômico, com 

tampa removível antiasfixiante, haste para 

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de 

tungstênio espessura do traço de 1.0mm. Caixa 

contendo 50 Unidades. 

TIP INJEX APROVADO   
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30 

Cola Bastão não tóxica contendo no mínimo 40 Gr, 

para papel, cartolina, foto, selos e tecidos a base de 

resina sintética atóxica, com glicerina, água e 

conservantes. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

KAZ APROVADO   

31 

Cola Bastão não tóxica contendo no mínimo 8gr, 

para papel, cartolina, foto, selos e tecidos a base de 

resina sintética atóxica, com glicerina, água e 

conservantes. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

LEO E LEO APROVADO   

35 

Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a 

pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. 

Devera cobrir na primeira demão a escrita sem 

permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar 

nova escrita por cima. Caixa contendo 12 unidades 

RADEX  APROVADO   

39 

Estilete recarregável lamina largo com dimensões 

de 18x100mm (aprox.), apresentando guia interna 

metálica ou outro material resistente, cabo 

anatômico, sistema para avanço e recolhimento 

escalonados da lâmina com dispositivo de trava na 

posição escolhida.  

MASTER REPROVADO 

 NÃO ATENDE 

ESPECIFICAÇÂO DO EDITAL- 

MARCA  NÃO É POSSÍVEL 

IDENTIFICAR NO PRODUTO 

40 

Etiqueta carta para impressoras disk Jet e Laser ref. 

3180 caixa com 100 folhas com 30 etiquetas 66,7 x 

25,4 mm total de 3000 etiquetas. 

LINK APROVADO   

42 
Extrator de grampo de metal, tipo alavanca com 12 

cm de comprimento, caixa com 12 unidades. 
CAVIA APROVADO   

43 
Fita adesiva branca com dorso de papel crepado e 

adesivo a base de borracha e resina 18 mm x 50mt 
FLAX APROVADO   

44 
Fita adesiva marron com dorso de papel crepado e 

adesivo a base de borracha e resina 18 mm x 50mt 
EUROCEL APROVADO   

45 Fita adesiva plástica transparente 12 mm x 30 m EUROCEL APROVADO   

46 Fita adesiva plástica transparente 48 mm x 50 m FLAX APROVADO   

47 Fita dupla face emborrachada 19x30 EUROCEL APROVADO   

51 

Grampeador para papeis, tamanho grande 

comprimento base 18 - 20 cm, capacidade de 

grampear 100 folhas com gramatura de 75g/m² 

CLASSE APROVADO   

52 

Grampeador para papeis, tamanho médio 

comprimento base 14 - 17 cm, capacidade de 

grampear 20 folhas com gramatura de 75g/m² 

JOCAR APROVADO   

53 Grampo para grampeador galvanizado 23/13 caixas JOCAR APROVADO   
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com 1000 

54 
Grampo para grampeador galvanizado 26/6 caixa 

com 5000 
JOCAR APROVADO   

55 

Grampo trilho encadernador, material aço 

niquelado, comprimento de 80 mm, tipo linguet. Os 

compressores do trilho devem ter acionamento 

suave e que não se sobreponham. Caixa com 50 

Unidades 

BRW REPROVADO 

NÃO ATENDE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL- 

GALVANIZADO 

57 

Lápis preto de grafite nº 2 – em madeira, corpo 

cilíndrico com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, medindo 7mmx 175 mm, em caixa com 1 

grosa (144 lápis). Classificado dentro das normas 

EN71.  

SERELEPE APROVADO   

61 
Livro Ata pautado com 100 folhas, com margens 

numeradas tamanho A/4 capa dura. 
PÁGINA BRASIL APROVADO   

62 
Livro Ata pautado com 200 folhas, com margens 

numeradas tamanho A/4 capa dura. 
PÁGINA BRASIL APROVADO   

67 
Papel pardo Kraft 40 mt (1,5 Kg) monolúcido, 

gramatura 60 
NSL APROVADO   

70 
Pasta cartolina plastificada com elástico tamanho 

oficio 
THUR APROVADO   

74 Pen drive de 16 Gb, USB 2.0 MULTILASER APROVADO   

75 Pen drive de 4GB, USB 2.0 MULTILASER APROVADO   

76 Pen drive de 8 Gb, USB 2.0 MULTILASER APROVADO   

83 Pilhas de Mercúrio, CR 2032, 3V ELGIN APROVADO   

84 
Pincel atômico com pontas facetadas, diversas 

cores. (trazer amostra do produto) 
BRW APROVADO   

96 

Tesoura Doméstica, com lâmina em aço inox, com 

aproximadamente 20 cm de comprimento, sendo 

que a parte cortante da tesoura mede 

aproximadamente 08 cm, embalagem individual, 

acondicionadas em caixa. 

BRW APROVADO   

97 

Tinta para carimbo, sem óleo, aspecto físico líquido. 

Composição: água, pigmentos. Frasco contendo 

mínimos 40 ml nas cores vermelha/preta e azul. 

JAPAN APROVADO   
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PRINSTUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCAS SITUAÇÃO MOTIVO 

1 

Apagador para Quadro Branco com filtro medindo 

aproximadamente 15 cm de comprimento por 6 cm 

de largura e 5 cm de altura, corpo plástico de alta 

resistência com superfície interna em espuma e 

base de feltro. 

LYKE REPROVADO 

NÃO ATENDE ESPECIFICAÇAO 

DO EDITAL, DIMENSÃO 

DIFERENTE DA SOLICITADA 

8 

Borracha apagadora escritas branca escolar – nº 40, 

confeccionada em látex que não borre nem 

danifique o papel. Caixa contendo 40 unidades. 

SERELEPE APROVADO   

9 

Borracha de vinil para grafite de apagar, com cinta 

elástica, cores sortidas. Dimensões: 4,2x2, 95x1,4 

cm 

WINNER APROVADO   

11 

Caderno espiral (pequeno) 1/4 capa dura, não 

reciclada, folhas margeadas e pautadas, constando 

na primeira ou na quarta face da capa as 

dimensões, numero de folhas e gramatura nominal 

do papel do miolo e da capa. Dimensões mínimas 

de 140x200mm contendo no mínimo 96 folhas com 

gramatura mínima de 56g/m² nas folhas e 600g/m² 

na capa. 

PANAMERICANA APROVADO   

12 

Caderno Universitário capa dura, não reciclada, 

folhas margeadas e pautadas, constando na 

primeira ou na quarta face da capa as dimensões, 

numero de folhas e gramatura nominal do papel do 

miolo e da capa. Dimensões mínimas de 

200x275mm contendo no mínimo 96 folhas com 

gramatura mínima de 56g/m² nas folhas e 600g/m² 

na capa.  

PANAMERICANA APROVADO   

14 

Caixa em papelão para arquivo morto, papelão sem 

ranhuras, com massa homogênia, isento de 

manchas, cortado em molde provido de vincos que 

possibilitem dobras de modo a formar uma caixa de 

formato prismático retangular nas dimensões 

360x135x250mm (aprox.) com furos laterais para 

ventilação, gramatura mínima de 350g/m².  

NEO APROVADO   

17 

Caneta destaca texto, material plástico com pontas 

macias chanfradas (aproximadamente 4 mm) para 

destacar com traço grosso ou sublinhar com 2 mm, 

não recarregável, cor fluorescentes 

amarela/azul/rosa/laranja/verde e vermelha, com 

boa resistência a luz. Composição: resina na 

termoplástica,tinta a base de glicol,corante e 

água.Caixa contendo 12 Unidades. 

LYKE APROVADO   
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18 

Caneta esferográfica azul, corpo cilíndrico ou 

sextavado, ou outro formato anatômico, com 

tampa removível antiasfixiante, haste para 

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de 

tungstênio espessura do traço de 1.0mm. Caixa 

contendo 50 Unidades 

ARTE FELIZ APROVADO   

19 

Caneta esferográfica preta, corpo cilíndrico ou 

sextavado, ou outro formato anatômico, com 

tampa removível antiasfixiante, haste para 

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de 

tungstênio espessura do traço de 1.0mm. Caixa 

contendo 50 Unidades 

ARTE FELIZ APROVADO   

21 

Caneta esferográfica vermelha, corpo cilíndrico ou 

sextavado, ou outro formato anatômico, com 

tampa removível antiasfixiante, haste para 

adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de 

tungstênio espessura do traço de 1.0mm. Caixa 

contendo 50 Unidades. 

ARTE FELIZ APROVADO   

30 

Cola Bastão não tóxica contendo no mínimo 40 Gr, 

para papel, cartolina, foto, selos e tecidos a base de 

resina sintética atóxica, com glicerina, água e 

conservantes. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

LYKE APROVADO   

31 

Cola Bastão não tóxica contendo no mínimo 8gr, 

para papel, cartolina, foto, selos e tecidos a base de 

resina sintética atóxica, com glicerina, água e 

conservantes. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

LYKE APROVADO   

32 

Cola Branca não tóxica, lavável peso liquido de 110g 

composição: acetato de polivinila, uso escolar com 

selo do INMETRO. Validade miníma24 meses após a 

entrega. 

PIRATININGA APROVADO   

34 
Corretivo em fita de 5 mm x 5.5 m com tampa 

protetora. 
LIKE APROVADO   

35 

Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a 

pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. 

Devera cobrir na primeira demão a escrita sem 

permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar 

nova escrita por cima. Caixa contendo 12 unidades 

ECOLE APROVADO   

42 
Extrator de grampo de metal, tipo alavanca com 12 

cm de comprimento, caixa com 12 unidades. 
LYKE APROVADO   

43 
Fita adesiva branca com dorso de papel crepado e 

adesivo a base de borracha e resina 18 mm x 50mt 
EUROCEL APROVADO   
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44 

Fita adesiva marron com dorso de papel crepado e 

adesivo a base de borracha e resina 18 mm x 50mt 
NEO REPROVADO 

NÃO ATENDE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL- 

SEM MARCA PARA 

IDENTICAR O PRODUTO 

45 

Fita adesiva plástica transparente 12 mm x 30 m 

NEO REPROVADO 

NÃO ATENDE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - 

SEM MARCA PARA 

IDENTICAR O PRODUTO 

46 

Fita adesiva plástica transparente 48 mm x 50 m 

NEO REPROVADO 

NÃO ATENDE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - 

SEM MARCA PARA 

IDENTICAR O PRODUTO 

47 

Fita dupla face emborrachada 19x30 

NEO REPROVADO 

NÃO ATENDE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL- 

SEM MARCA PARA 

IDENTICAR O PRODUTO 

51 

Grampeador para papeis, tamanho grande 

comprimento base 18 - 20 cm, capacidade de 

grampear 100 folhas com gramatura de 75g/m² 

LYKE APROVADO   

52 

Grampeador para papeis, tamanho médio 

comprimento base 14 - 17 cm, capacidade de 

grampear 20 folhas com gramatura de 75g/m² 

VISION  APROVADO   

54 
Grampo para grampeador galvanizado 26/6 caixa 

com 5000 
LYKE APROVADO   

55 

Grampo trilho encadernador, material aço 

niquelado, comprimento de 80 mm, tipo linguet. Os 

compressores do trilho devem ter acionamento 

suave e que não se sobreponham. Caixa com 50 

Unidades 

LYKE REPROVADO 

NÃO ATENDE AS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL- 

GALVANIZADO 

57 

Lápis preto de grafite nº 2 – em madeira, corpo 

cilíndrico com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, medindo 7mmx 175 mm, em caixa com 1 

grosa (144 lápis). Classificado dentro das normas 

EN71.  

PIRILAMPO APROVADO   

65 

Marcador para quadro branco, composição tinta, 

solventes, pigmentos, aditivos e resinas. Corpo e 

tampa resinas termoplasticas, ponta acrílica, pavio 

poliéster, nas cores Preto, Vermelho e Azul. 

LYKE APROVADO   

66 
Marcador permanente (plásticos, acrílicos, vinil e 

vidros) 
LYKE APROVADO   

70 Pasta cartolina plastificada com elástico tamanho ICL APROVADO   
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oficio 

73 

Pasta suspensa craft 331x200 caixa com 50 

unidades, acompanhamento de visor, etiqueta, 

grampo plastico e haste plastica. 

TIMPEL APROVADO   

77 

Perfurador 2 furos para ate 12 folhas de papel 

75g/mm², metálico, apoio da base em polietileno, 

pinos perfuradores em aço e molas em aço, 

diâmetro do furo 6 mm, distancia dos furos 80 mm, 

com margeador plástico. Apresentar amostra 

VISION  APROVADO   

78 

Perfurador 2 furos para ate 20 folhas de papel 

75g/m², metálico, apoio da base em polietileno, 

pinos perfuradores em aço e molas em aço, 

diâmetro do furo 6 mm, distância dos furos 80 mm, 

com margeador plástico. Apresentar amostra 

VISION  APROVADO   

84 
Pincel atômico com pontas facetadas, diversas 

cores. (trazer amostra do produto) 
LYKE APROVADO   

92 

Régua escritório, material acrílico/plástico, 

comprimento de 30 cm, largura 35 mm, espessura 

de 3 mm, graduação centímetro / milímetro, tipo 

material rígido, cor cristal, transmitância 

transparente. 

ARTE FELIZ APROVADO   

96 

Tesoura Doméstica, com lâmina em aço inox, com 

aproximadamente 20 cm de comprimento, sendo 

que a parte cortante da tesoura mede 

aproximadamente 08 cm, embalagem individual, 

acondicionadas em caixa. 

LYKE APROVADO   

 

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações 

editalícias, bem como a qualidade dos materiais. 

Deste modo, a equipe técnica, no uso das atribuições que lhe conferem, posicionou-se pela aprovação ou reprovação das amostras, 

vez que atenderam ou não o objeto solicitado no instrumento convocatório. 
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