
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 002/2018

Ata de Registro de Preços n' 002/2018 - Pregão Presencial n' 028/2018 - Protocolo n' 123/2018 -
Objeto: Registro de preços para o fornecimento de materiais de escritório. conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Lote 01) - Detentora:
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ:' 15.657.876/000] -82
Compromisso de Fornecimento n' 2.1/2018 Descrição: Lote OI Item 1- Envelope de papelaria;
em papel kraft; pesando 80 g/m2; tipo sacos sem impressão; medindo (260mm x 360mm)'(larg x
alt); apresentado com aba, sem cola; nácar pardo. Quant. 300UN. RS 0,19 Item 2 Envelope
circulação; de papel kraft natural= no Formato ofício (260mm x 360mm); gramatura de ] 10g/m2= c/
alhos; Quant. 160 UN. R$ 0.81 - Item 3 - Etiquetas autoadesivas para impressoras lato de tinta
e/ou laser; formato carta; medida (25,4mm x101,6mm - env. c/ 500 etiquetas. Quant. 2 CX R$
5,30 - Item 4 - Etiqueta para ink-jet/laser; 2 carreiras; medindo (84.7mm x 1 0 1 .6mm); na cor branca
quantidade por folha: 6 etiquetas; apresentacão no formato carta; caixa com 600 unidades. Qualj1.8
CX RS 18.70 - Item 5 - Etiqueta compatível com a5q-1226; etiqueta retangular adesiva na cor
brancas tamanho (] 2mm x 26mm); quantidades por folha: 77 eLiquetas; quantidades por envelope
924 etiquetas. Quant. 20 CX RS 2.02 - Item 6 - Borracha de papelaria; Feita de latex natural, ci)m
capa protetora ergonomica; atóxica; para lápis e granlte; apaga sem borrar ou manchar; no formato
retangujar; numero 24; branca.Quant. 50 PC R$ 0,59 - Item 7- Caneta esferográfica, carga
removível, na cor azul, escrita média l,Omm, ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo
transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. tampa
com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço
uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta
durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo
de validade. Aprovado pelo imetro Quant. 700 UN. R$ 0,49 Item 8 - Caneta esferográfica. carga
removível, na cor preta escrita média l,Omm, ponta de latão ou metal esfera de tungstênio , corpo
transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. tampa
com furo de segurança respiro anta-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço
uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta
durante a escrita. a tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo
de validade. Aprovado pelo imetro Quant. 700 UN- R$ 0,49 - Item 9 Caneta esíêrogránica, carga
removível, na cor vermelha, escrita média l,Omm, ponta de latão ou metal esfera de tungstênio
corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material.
tampa com furo de segurança respiro anta-asnixíante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar
traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta
durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo
de validade. Aprovado pelo imetro. Quant. 150 UN. R$ 0,49 - Item 10 - Caneta marca texto; corpo
em polipropijeno opaco; ponta 3 a 5mm; nacoramarela Quant. 220 UN. R$ 0.86 - Item ll
Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor verde. Quant. 20
UN -- R$ 0,86 - Item 12 - Caneta de escrita permanente; ideal p/ cd, plásticos, vinil, acrílicos, e
vidros; escrita de ponta extra fina; tinta na cor preta; tinta a base de álcool; Quant. 20 UN- R$
2,16 - Item 13 - Corretivo líquido à base de água, lavável, inodoro e atóxico. não resseca.

composição: água, resina, dióxido de titânio, aditivos e conservantes; frasco com aplicador tipo
pincel. 18ml,certíficadopeloinmetro.Quant. 150 FR R$ 0.86 - Item 14 - Lápis preto n'2
confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com
rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o
apontamento, o qual deverá ser recoberto com tinta vemiz atóxícos e não laváveis. a barra interna de
grafite deverá possuir constituição uniforme e sem impurezas. Comprimento: entre 170 a 1 80mm,
diâmetro do grafite: aprox.2.0mm, diâmetro: entre 6,5mm e 7,5mm, formato: redondo; nome do
fabricante impresso na embalagem e no produto adicional. apontado. Quant. 350 UN. R$
0,30 - Item 15 - Caneta hidrográfica, ponta de poliéster 4,0mm; escrita 1,8mm com tinta a base de
água na cor azul. Quant. 5 UN. R$ 1,58 - Item 16 - Pincel atómico; escrita grossa; ponta de feltro



recarregavel;tinlaabasedeálcool nacorpreta Quant lO .UN. R$ 1,80 - Item 17 - .Pincel
atómico p/ quadro branco; ponta macia 4,5mm; espessura de escrita 2,0mm; tinta especial não
recarregavel ' Quant. 25 UN. RS 1,34 - Item ]8 - Almoíbda para carimbo de feltro, em estojo de
plástico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 3; medida 6,7 x 1.1,0 cm.; em embalagem
individua[. Quant. 3 PC R$ ],95 - item 19 Apontador de lápis mecânico com corpo metálico;
fixação em mesa; reservatório em acrílico dimensões: (9,5cm x 5,3cm x 6,0cm) Quant. 4 PC RS
74.85 Item 20 - Barbante cru composição ]00% algodão; 8 fios; rolo com 250gr; 180 mLS. Quanl-9
R.L. R$ 3,85 Item 21 - Bobina para pdv= termina medida: 57mm (largura) x 40mt (comprimento),
papel térmico termobank na cor amarela. Quant. 250 BB RS 2,13 - Item .22 -.Bobina de papel;
para relogio de ponto eletronico; em papel termíco termobank, com vida util de impressão mínima
de 5 anos ; quantidade máxima de 3 emendas ; deve possuir faixa índicadora do termino do papel ;
com gramalura de mínimo 62g/m2; sem adesivo; em 01 via: medindo no máximo (57x300)mm
(larg.x diarn.); na cor amarela suave; diâmetro intemo do tubete de ]6mm; caixa 06.rolos. Quant

200 BB R$ 24.55 Item 23 Cademo brochura; costurado; fomlato 1/4, sem índice;

capa dura; pesando 250g/m2; çom 96 folhas ou mais; gramatura 56g/m2;tamanho 140mmx2.00mm
cm l çorazul Quant. 6 UN. R$ 3,30 - Item 24 - Cademo brochura; costurado; formato 1/4, com
índice; capa duram pesando 250g/m2; com 96 falhas ou mais; gramatura 56g/m2; tamanha
140mmx200mm em i corazul Quant. 40 UN. R$ 4,29 - Item 25 - Caixa de arquivo; em
polipropileno corrugado; (360x250xl 35)mm; traças nas laterais e uma trava central na tampa; na cor
cinza, 2,5mm de espessura Quant. 1.400 UN. R$ 2.59 - Item 26 - Clipe: de aco com tratamento
antikrrugem; formato paralelo; acabamento galvanizado; nr. 2/0, pacote 1 00 und Quant. 130 CX
R$ 1,12 - Item 27 Clípe; de aco com tratamento antiferrugem: formato paralelo; acabamento
galvanizado; nr. 6/0,pacote 50 und. Quant. 50 CX - R$ 1,54 - Item 28 - Cola; bastão; para uso
escolar/escritorio; atoxica; acondicionada em tubo bastão; qualidade, s/ glicerina, a base de éter de
poliglucosideo altamente aderente pesando 10 gr; na cor branca; em caixa com 12 unidades; com
validade mínima de l ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto
Quant. 70 TB - RS 2,15 - Item 29 - Colchete: latonado; tamanho n. 6; caixa com 72 unidades
Quant.200 CX - R$ 1,99 Item 30 - Colchete; latonado; tamanho n. 8; caixa com 72 unidades
Quant. 45 CX R$ 2.16 Item 31 - Elástico de latex de alta resistencia cam comprimento de
70,0mm +/- 5,0mm e espessura quadrada de 2,00mm. Fornecer em caixa com 100 unidades
Quant.120 PT - R$ 2,02 - Item 32 - Umidiílcador dedos; creme ligeiramente perfumado; ç/
glicerina; indicado p/ manuseio de papeise moedas; 12 gr. Quanl.60 UN. - RS 1,01 - Item 33 .
Extrator de grampos; em aco inox; tipo espátula. Quant. 7 UN. R$ 2,55 - Item 34 - Fita adesiva de
papelaria; polipropileno; medindo (12mm x 30mt); transparente; a validade do produto esta
identificada no rolo. Quant. 50 R.L. - R$ 0,46 - Item 35 Fita adesiva de papelaria; polipropileno;
medindo(50mm x 50mt); transparente: a validade do produto esta identificada na no rolo

Quant. 90 R.L. - R$ 2,91 - Item 36 - Fita adesiva de papelaria; polipropíleno; medindo
(24mm x 50m); transparente; a validade do produto esta identificada na no rolo. Quant. 100 R.L
R$ 1,76 - Item 37 Fita adesiva de papelaria; crepe; medindo (19mm x 50mt); cremes a validade do
produto esta identificada no rolo. Quant. 70 R.L. R$ 2,49 - Item 38 - Grampeador; de mesa;
estrutura metálica; base e apunhadura em borracha abs; (20cm x 4.5cm x 7,0cm) (compr.x
larg.frente x alt.atente); na cor prata(estrutura) e preto(apunhadura e base); grampo 26/6; com
capacidade mínima para grampear e aflnetar 20 Hs (papel 75g/m2). Quant. 10 UN. RS 22,90 -
Item 39 - Grampeador de grande capacidade em aco; apoio da base de resina termoplastica;
dimensoes: 6xl 6x29cm; base fechamento de grampo com posição(grampo fe-chado), em aco mola
resistente com retracao auto-manca; utiliza grampo 9/14; capacidade para grampear até 100 folhas
de papel 75g/m2. Quant. 2 UN. R$ 28,80 - Item 40 - Grampo para grampeador tamanho 26/6,
fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem(tipo cobreado), fornecido em embalagem
com 5000 unidades. Quant. 100 CX R$ 2,59 Item 41 Grampo fixa papel; trilho; medindo
80mm; em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos
Quant. 25 CX R$ 5,04 - Item 42 - Perfurador de papel; l furo ; produzido em aço; com capacidade
para perfurar até 6 folhas de 75g/m2.; possui argola para usar com corrente de segurança;
mecanismo de suave operação; diâmetro do furo: 8mm. Quant. 8 PC R$ 5,70 - Item 43



Prancheta portátil; de duratex; tamanho oficio; com prendedor de pressão metálico 23 x 34cm:
Quant. 30 PC R$ 2.40 Item 44 Envelope plastico= para pasta catalogo; tamanho oficio; 02 furos;
com espessura minimade (0,15)mitras; nácar leitosa Quant. 1.500 UN. R$ 0,19 - Item 45
Tesoura p/ uso geral; acabamento lâmina e aço inox com maior espessura e desbastada que
proporcionam um corte preciso e eficiente, cabo em propileleno; medida entre 20cm e 21cm.
Quant.5 PC RS 3.17 - Item 46 Tinta p/ almofada de carimbo preta 40 ml; ideal p/ reativar todos
modelos de carimbos auto-entintados. Quant. 15 PC R$ 3,51 - Item 47 Quadro de aviso tela com
acabamento em cortiça; dimensão: 1,20cm x 90cm; espessura total do tampo: l Imm; fundo da tela
em chapa de abra de madeira; moldura em alumínio; acompanha acessórios para instalação. Quant.
2 UN. R$55,85 - Item 48 - Apagador p/quadro branco, material de base feltro, corpo plástico, 15cm
decomprimento, 6cm larguras 5cm de altura Quant. 4 UN. R$ 2.05 - Item 49 Bobina de
senhas numeradas de papel para dispensei, com 3 dígitos, de 000 a 999, com 2000 senhas; 2 series
de 1.000 senhas cada (000 a 999) totalizando 2000 senhas por rolo; com pinote para utilização em
dispensar tipo "bico de pato''; papel na cor branca, impresso nas cores azul e/ou preto; medida da
etiqueta: ]argurade 4cm e comprimento entre 7cm e 8çm Quant. 15 BB R$ 15.75 Item 50
Corretivo de papelaria; em üta ; para correcao de qualquer escrita ; formato roller(nata) medindo
mínimo (5mm x 6m) ; com selo inmetro; Quant. 10 UN. R$ 2.99 - Item 51 - Marcador de pagina:
no formato setinhas em filme de poliester; embalagem com 5 unidades com 20 folhas (cada cor) auto
adesivas reposicionaveis (cada unidade); medindo (42mm x 12mm) (larg.x comp.); sem borda;
embalagem com 5 cores sortidas= apresentadaem umaunicacartela; Quant. 35 UN. R$
1.80 Item 52 - Grampo fixa papel: tipo trilho (romeu e julieta); dimensões 195mm x 7mm x 58mm
em polipropileno; apresentado em caixa contendo 50.jogos. Quant. 100 CX R$ 4.68 Item 53
Percevdo; composto em arame e chapa de aço; com tratamento antiferrugem; cabeça de 10mm:

caixacom 100undades. Quant. 15 CX R$ 1.80 Item 54 Quadro branco não magnético
dimensão: 1,20cm x 90cm; suporte para aparador deslizante e removivel; confeccionado em
laminado melamínico (fórmica), com moldura em alumínio; permite instalação na posição
horizontal e vertical; acompanha acessórios para instalação. Quant. 3 UN. R$ 84,55 - Item 55 -
Livro protocolo de çorrespondencia com 100 folhas; medindo (160x220mm); capa pesando
1 250g/m2: revestida çom papel ofF.set plastificado, pesando 80g/m2: com 1 00fl s; em papel ofr.set,
pesando 56g/m2= çor preta e azul. Quant. 15 UN. R$ 9.65 - Item 56 - Papel carbono, para escrita
manual. resistente e excelente capacidade de reprodução; confeccionado em tamanho A4 (2 1 0mm x
297mm); gramatura aproximadamente 22 g/m2; na cor azul. caixa com 1 00 unidades .Quant.5CX
R$ 18,20 - Item 57 Papel çontact (autoadesivo), composição laminado de pvc autoadesivo e
protegido no verso por papel siliconado; para qualquer tipo de superfície; l rolo medindo 45cm x
10m. Quant. 15 R.L. R$ 18.70. Os valores se referem a valor unitário. Ata Registrada em
28/09/2018. Vigência: 12 (doze) meses. Divisão de Compras 28/1 2/20 18
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