Câmara Municipal de Mangueirinha
CNPJ 77.780.120/0001-83

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 20/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2017
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR, devidamente inscrita
no CNPJ sob o n.º 77.780.120/0001-83, com sede administrativa na Rua Dom Pedro II, n.º 64,
Centro, nesta cidade e Comarca de Mangueirinha - PR, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. Darci Prusch, inscrito no CPF sob n.º 865.767.809-82, vem através do
presente, por meio da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n.° 10/2017,
em conformidade com os ditames da Lei n.° 8.666/93, tornar público a realização da
contratação por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO em que é CONTRATADO as
empresas ROSANGELA DE COSTA GRIEBELLER - ME, devidamente inscrita no CNPJ
sob o n.º 00.108.376/0001-14, com sede administrativa na Rua Visconde de Guarapuava, n.º
151, Centro, nesta cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, e ZEZINHO
EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º
10.248.280/0001-05, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, n.º 857, Centro, nesta
cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná.

1 - SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO
1.1. A presente contratação, que seguirá o rito de DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo o
menor preço como critério para julgamento das propostas, será regida pela Lei Federal n.º
8.666/1993, e suas alterações, em especial o seu Art. n.° 24, inciso II;

2 - OBJETO
2.1. O objeto do presente é a Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda da
Câmara Municipal de Mangueirinha - PR, conforme detalhamento contido no termo de
referência - Anexo I do presente edital;

3 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1. As despesas decorrentes do objeto da presente contratação correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
U. Orc. Proj/Ativ Elemento de Despesa
01.01

2001

33.90.30.16 – Material de Expediente

01.01

2002

33.90.30.16 – Material de Expediente
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4 - EDITAL E ANEXOS
4.1. O edital e demais documentos pertinentes à licitação em epígrafe serão colocadas à
disposição de qualquer pessoa e divulgados na homepage da Câmara Municipal para consulta
e serão fornecidos aos interessados, mediante requerimento, junto ao setor de licitações, no
endereço mencionado no preâmbulo deste edital, de segunda à sexta-feira, durante o horário
de expediente da Edilidade;

5 – DA VIGÊNCIA, VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO
5.1. A vigência da contratação será de encerrada imediatamente após a entrega do objeto;
5.2. O valor global do presente Processo Administrativo será de no máximo R$ 6.229,76 (seis
mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos);
5.2.1. No valor contratado estão incluídos todos os tributos e demais encargos decorrentes da
execução do objeto do presente contrato, não se responsabilizando a Contratante por qualquer
despesa que venha a ser efetuada pelo Contratado, que porventura não tenha sido acordada;
5.3. O pagamento pelos serviços relacionados no item 2, será efetuado, ao futuro contratado,
mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, até o 10 (dez) dias após a entrega
do objeto, mediante transferência eletrônica ou boleto bancário;

6 – DO CONTRATO E DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES
6.1. A contratação decorrente desta licitação, como já mencionado, será formalizada mediante
assinatura do respectivo contrato (Anexo II);
6.2. As cláusulas que dispõe sobre a execução do contrato, assim como as cláusulas
exorbitantes que tratam da alteração unilateral do objeto, da manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, da inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido, da rescisão
unilateral, da fiscalização e da aplicação de penalidades estão previstas na minuta do contrato
em questão;

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Esclarecimentos relativos ao presente edital e as condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, poderão ser obtidas junto ao setor de
licitações, no endereço mencionado preâmbulo deste edital ou pelo Fone/Fax (46) 3243-1580;
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7.2. Fica reservado ao Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de ordenador da
despesa, o direito de revogar ou anular o presente procedimento licitatório, no caso de
conveniência e oportunidade ou ilegalidade, respectivamente;
7.3. É facultada a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do Processo
Administrativo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do presente processo;

8 – ANEXOS
8.1. Fica sendo parte integrante do presente edital os anexos abaixo relacionados:
a) Anexo I – Termo de Referência;

Mangueirinha, 09 de outubro de 2017

Darci Prusch

Jean Felipe dos Santos

Presidente da Câmara Muncipal

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
1. OBJETO:
Aquisição de materiais de expediente para suprir a demanda da Câmara Municipal
de Mangueirinha - PR.
2- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADE
ÍTEM
DESCRIÇÃO
QUANT
PAPEL SULFITE A4 – papel sulfite tamanho 210x297mm;
Gramatura de 75g/m2; Cor branca; não reciclado, para impressão
a laser; Embalagem com 500 folhas, plástica, original do
fabricante, constando informações de identificação do produto
15
01 (medidas, quantidade, gramatura, matéria-prima, nome),
reembalado em caixa de papelão com 10 resmas, deve conter
selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal
sustentável e que produto vem de um processo produtivo
ecologicamente adequado (ex: FSC, Cerflor, etc.)
CANETA ESFEROGRÁFICA - Caneta esferográfica, cor azul,
escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 metros de escrita,
formato sextavado, corpo fabricado em resina termoplástica, com
orifício para respiro, tinta à base de corantes orgânicos e solventes,
tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clipe para
03
02
fixação no bolso, na cor da tinta, ponta em latão, esfera de
tungstênio, com espessura de 1,0mm, tubo transparente, não
rosqueável e removível, tampão da extremidade de pressão;
Conformidade com a norma ABNT NBR 15236. Caixa com 50
unidades.
LÁPIS – lápis preto de madeira nº 2, tipo hb, formato sextavado,
com mina de grafite de 2mm a 2,4mm, medidas aproximadas:
01
03
7,2mm diâmetrox175mm de comprimento, em madeira plantada,
atóxica e não perecível. Caixa com 12 unidades.
BORRACHA - borracha escolar, cor branca, super macia,
04 medidas aproximadas 65mm comprimentox23mm largurax13mm
01
espessura. Caixa com 20 unidades;
REGUA – régua comum de 30cm com pelo menos 2mm de
10
05 espessura, em plástico cristal rígido, incolor, com transmitância
transparente, graduação em centímetros e milímetros;
CANETA MARCA TEXTO - Caneta marca texto, tinta a base
de água fluorescente cor amarela, corpo cilíndrico ou triangular
em plástico, ponta chanfrada em poliéster, com duas medidas de
02
06
traço com aproximadamente 3 mm para sublinhar e 5 mm
aproximadamente para destacar, tampa com clipe, deve possuir
selo Inmetro. Caixa com 12 unidades.
PASTA CATÁLOGO 100 ENVELOPES - Pasta catálogo preta,
com bolso, visor e quatro colchetes, medidas 245mm X 335mm X
60
07 15mm (podendo haver variação de 5mm para mais ou para
menos), com 100 envelopes plásticos transparentes, formato
ofício;
08 PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES - Pasta catálogo preta,
25

VL TOTAL

R$ 3.135,00

R$ 139,50

R$ 10,80

R$ 9,20

R$ 7,90

R$ 35,28

R$ 1.111,20

R$ 296,75
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09

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

22
23

com bolso, visor e quatro colchetes, medidas 245mm X 335mm X
15mm (podendo haver variação de 5mm para mais ou para
menos), com 50 envelopes plásticos transparentes, formato ofício;
PASTA PLÁSTICA COM PRESILHAS- pasta plástica, com
presilhas em plástico para ate 200 folhas, fabricada em
polipropileno flexível, tamanho Ofício medindo aproximadamente
235x350mm, cor transparente cristal.
PASTA PLÁSTICA “L” – pasta plástica tipo “L” fabricada em
polipropileno flexível de 15 micras, tamanho Ofício medindo
aproximadamente 235x350mm, cor transparente cristal.
BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVO – bloco de recados em
papel, cores diversas, medindo 38 x 50 mm, 4 blocos por
embalagem, com 100 folhas cada bloco, Auto-adesivo, removível.
Caixas com 20 unidades.
MARCADOR DE PAGINAS AUTO-ADESIVO - marcadores
de pagina auto-adesivos, reposicionáveis, medindo 12mm x
45mm, blocos com 25 bandeirinhas em cada estojo de, no mínimo,
4 cores básicas
GRAMPEADOR PEQUENO - Grampeador de papel de mesa,
longo alcance, fabricado em metal, com capacidade para grampear
25 (vinte e cinco) folhas, utilizando grampos padrão 26/6,
Grampeamento fechado e aberto, capacidade para 100 grampos,
dimensões aproximadas 8,8 x 20 x 5 cm.
GRAMPEADOR GRANDE - Grampeador de papel de mesa,
fabricado em metal, com capacidade para grampear até 100 (cem)
folhas, utilizando grampos padrão 23/13, com ajuste de
profundidade.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 26/6 – grampo 26/6
fabricado em aço; Tratamento superficial cobreado, caixa com
5.000 unidades. Acondicionados em embalagens de papelão.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 23/13 – grampo 23/13
fabricado em aço; Tratamento superficial niquelado, caixa com
5.000 unidades. Acondicionados em embalagens de papelão.
CLIPE DE PAPEL 1/0 - Clipe, niquelado, tamanho 1/0, material
metal, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.
CLIPE DE PAPEL 2/0 - Clipe, niquelado, tamanho 2/0, material
metal, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.
CLIPE DE PAPEL 4/0 - Clipe, niquelado, tamanho 4/0, material
metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades.
CLIPE DE PAPEL 10/0 - Clipe, niquelado, tamanho 10/0,
material metal, formato paralelo. Caixa com 500 gramas.
TESOURA – tesoura para cortar papel, fabricada em aço
inoxidável, sem ponta, lâmina com maior durabilidade do fio,
cabo de polipropileno, medidas aproximadas: 20cm comprimento
x 1,8mm espessura.
ESTILETE – estilete com corpo plástico, com lâmina inoxidável
larga, medindo aprox. 110 mm x 18 mm, graduável e com trava de
segurança;
EXTRATOR DE GRAMPO – extrator de grampo, fabricado em

100

R$ 177,00

10

R$ 8,40

01

R$ 256,40

05

R$ 34,75

05

R$ 106,45

02

R$ 148,98

05

R$ 24,25

05

R$ 120,30

02

R$ 4,50

10

R$ 20,50

10

R$ 20,50

07

R$ 91,98

05

R$ 54,35

02

R$ 5,28

05

R$ 9,75
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24

25

26
27

28

aço inoxidável, resistente a dobras, tipo espátula, dimensões
aproximadas: 150mm comprimento x 5mm largura;
FITA ADESIVA – fita adesiva transparente, monoface,
constituída de um dorso de filme de polipropileno biorientado
(bopp) tratado, adesivo à base de resina e borracha sintética, com
tubete de 3”, medindo 18mm x 50m
FITA ADESIVA LARGA – fita adesiva transparente, monoface
constituída de um dorso de filme de polipropileno biorientado
(bopp) tratado, adesivo à base de resina e borracha sintética, com
tubete de 3”, medindo 48mm x 100m
SUPORTE FITA ADESIVA 18mm- suporte para fita adesiva de
18mm, de mesa, com diâmetro interno do tubete de 3″ (76,2mm),
Lamina para Corte Rápido, pés anti-deslizante.
COLA BASTÃO - cola em bastão, tubo plástico com base
giratória, aplicação em papel, secagem rápida, 8g.
GUILHOTINA DE MESA – guilhotina de mesa, manual, com
lamina em aço inoxidável com capacidade de corte para 12 folhas,
trava para fixação do papel, guia de papel ajustável,
proteção para as mãos, pés anti-deslizantes.
Valor Máximo

05

R$ 13,70

10

R$ 85,80

02

R$ 53,32

05

R$ 6,20

01

R$ 241,76
R$ 6.229,76
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