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Oficio Circular nº 003/2021/CMM. 

Melgaço, 25 de janeiro de 2021. 

Ao: 

Mercado interessado em geral  

NESTA: 

  

Senhor Gerente,  

 

Ao cumprimentá-lo, atendendo demanda do setor de licitações e contratos desta 

urbe, encaminhamos em anexo, relação de itens para cotação de preços de  MATERIAL 

DE EXPEDIENTE para fins de realização de estimativa específica. 

Certos de podermos contar com vossa colaboração, reiteramos votos de estima e alto 

apreço. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ DE LIMA NOGUEIRA FILHO 
Secretário Legislativo 
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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

EMPRESA: _______________________________________ 
CNPJ: __.___.___/____-__ 
ENDEREÇO: _______________________ BAIRRO: ___________ Nº: ______ 
CIDADE: ________________ CEP: __.___-___ UF: __ 

A Câmara Municipal de Melgaço, estado do Pará, solicita sua colaboração, para que seja fornecida 
cotação de preços unitário e total dos itens especificados abaixo para fins de realização de estimativa específica. 

A presente solicitação de cotação de preços integrará procedimento administrativo de compras para 
atender as demandas do Poder Legislativo do Município de Melgaço, em atendimento aos dispositivos da Lei 
8.666/93. 
 

MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QTD UND 
PREÇO ESTIMADO 

 P. UNIT.   P. TOTAL  

1 
Almofada para carimbo, medindo aproximadamente 
5 cm x 9 cm, material plástico e esponja absorvente 
revestida em tecido, tipo entintada, na cor azul 

 10  Unidade   

2 

Bandeja para expediente, em acrílico transparente 
com espessura mínima de 3mm, tipo fixa dupla, 
bandejas com 4 cm de altura, suportes em PVC 
rígido, com orifícios para fixação das bandejas, cor 
fumê ou cristal, acondicionada em caixa de papelão 
individual  

 10  Unidade   

3 Bloco de notas auto adesivas para recados, em cores 
variadas, medindo 76 mm x 76 mm, com 100 folhas  40  Unidade   

4 

Caixa arquivo, material plástico poliondas, para 
arquivamento de documentos e processos. Medidas 
aproximadas: altura: 35,00 cm, largura: 13,00 cm e 
profundidade: 25,00 cm, cores sortidas  

 50  Unidade   

5 Calculadora eletrônica  10  Unidade   

6 
Caneta esferográfica, escrita média, ponta com esfera 
de tungstênio, tinta nas cores azul, preta, vermelha, 
acondicionada em caixa com 50 unidades 

 10  Caixa   

7 

Caneta marca-texto, ponta em poliéster fluorescente, 
com cores vivas, azuis, verdes e amarelas, traço de 5 
mm, podendo variar para +/- 1mm, acondicionado 
em caixa com 12 unidades 

 2  Caixa   

8 

Capa para encadernação, em PVC, transparente 
cristal, cores variadas, medindo 297 x 210 mm, 
espessura 3 mm, em pacote com 100 unidades, 
sendo 50 capas e 50 contracapas 

 10  Pacote   

9 
Clips nº 3, em aço inox; tratamento superficial: 
niquelado, caixa com 100 unidades, embalagem de 
papelão, com 100 unidades  

 10  Caixa   

10 
Clips nº 6, em aço inox; tratamento superficial: 
niquelado, em caixa com 50 unidades, embaladas em 
embalagem de papelão com até 100 unidades 

 10  Caixa   

11 
Dispensador de fita adesiva, para uso em fita de até 
12mm de largura, rolos de até 30m de comprimento, 
miolo de 25,4mm de diâmetro 

 10  Unidade   

12 Elástico de borracha natural (tipo liga), em látex, nº 
18, pacote com 100 gramas  10  Pacote   

13 Envelope amarelo, tamanho A4, sem timbre, caixa 
com 100 unidades, sem janela  10  Caixa   

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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14 
Espiral para encadernação, material plástico, 
diâmetro 12mm, comprimento 33cm, capacidade 
aproximada para 70 folhas, pacote com 50 unidades 

 10  Pacote   

15 

Estilete, invólucro em plástico resistente, lâmina 
retrátil em aço, comprimento mínimo: 18 cm, com 
sistema de travamento, encaixe por pressão, 
embalado individualmente 

 10  Unidade   

16 
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal, 
tratamento superficial cromado, medindo 
aproximadamente 14 cm  

 10  Unidade   

17 
Fita adesiva transparente, dimensão 12 mm x 30 m, 
indicação expressa de prazo de validade não inferior 
a 11 meses, contados do recebimento definitivo 

 30  Unidade   

18 

Grampeador para grampo 26/6, com comprimento 
mínimo de 16 cm, em metal pintado, com 
capacidade para grampear simultaneamente, no 
mínimo, 20 folhas de 75g/m² cada, acondicionado 
em caixa individual  

 10  Unidade   

19 Grampo encadernador trilho de plástico tipo macho-
fêmea, acondicionado em caixa com 50 unidades   20  Caixa   

20 
Grampo para grampeador de 26/6, em aço; 
tratamento superficial: niquelado, caixa com 1.000 
unidades 

 10  Unidade   

21 

Livro de atas, pautado, com reforço em costura para 
fixação de folhas. Dimensões: 330 x 216 mm, capa 
dura em papelão, com revestimento plastificado na 
cor preta, folhas numeradas.100 fls 

 10  Unidade   

22 
Livro de ponto, com 100 folhas numeradas, capa 
dura medindo aprox. 310mm x 217mm e miolo 
300mm x 211mm  

 10  Unidade   

23 
Livro de protocolo de correspondência, com 100 
folhas numeradas, capa dura medindo aprox. 
215mmx157mm e miolo 205mm x 150mm 

 10  Unidade   

24 
Papel alcalino no formato A4 (210x297mm), cor 
branca, gramatura: 75g/m², para impressora a laser e 
jato de tinta, em caixa dom 10 resmas 

 120  Caixa   

25 Pasta plástica em poliondas, lombada de 4 cm, com 
elástico. Cores diversas  300  Unidade   

26 

Pasta registradora A/Z, dorso fino, com orifício 
reforçado com ilhós em PVC, capa dura com 
tratamento superficial plastificado em ambas as 
faces, ferragem de dois ganchos com tratamento 
superficial niquelado, fixador interno em PVC 

 50  Unidade   

27 
Percevejo, em metal com tratamento superficial 
niquelado, tamanho: 10 mm, acondicionado em 
caixas com 100 unidades  

 10  Caixa   

28 

Perfurador para papel, em metal pintado, 2 furos 
redondos, com marginador, base em PVC, 
capacidade: 30 folhas de 75g/m², embalado em caixa 
individual 

 10  Unidade   

29 

Prancheta, em MDP ou MDF, tamanho: Ofício ou 
A4, dimensões: 340 x 230 mm - podendo variar em 
+/- 1,0cm, com prendedor de metal, acondicionada 
em embalagem de papelão contendo 1 unidade 

 10  Unidade   

30 
Tinta para almofada na cor azul, em frasco com, no 
mínimo 40 ml, acondicionada em caixa com 12 
unidades 

 10  Caixa   

TOTAL GERAL       
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Pesquisa Realizada em: __/__/____. 
 
Assinatura: _______________________________________ 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/


 
 
 
 
 

 

DE: G. C. P. MACHADO COMERCIO - ME  
 
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 
 
ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS 
 
A empresa G. C. P. MACHADO COMERCIO ME, portadora do CNPJ 05.107.161/0001-00, 
I.E. 15.224.888-9, com sede situada à rua Magalhães Barata, 45, Santa Cruz, 
Breves/PA, CEP: 68.800-000, abaixo assinada por seu representante legal, em 
resposta ao pedido de cotação formulado por esta Câmara Municipal, propõe o 
fornecimento do objeto desta pesquisa nos preços e condições seguintes: 
 

MATERIAL DE EXPEDIENTE 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO  QTD  UND  P. UNIT.   P. TOTAL  

1 

Almofada para carimbo, medindo 
aproximadamente 5 cm x 9 cm, 
material plástico e esponja 
absorvente revestida em tecido, 
tipo entintada, na cor azul 

 10  Unidade  R$      
7,99  

 R$            
79,90  

2 

Bandeja para expediente, em 
acrílico transparente com 
espessura mínima de 3mm, tipo 
fixa dupla, bandejas com 4 cm de 
altura, suportes em PVC rígido, 
com orifícios para fixação das 
bandejas, cor fumê ou cristal, 
acondicionada em caixa de 
papelão individual  

 10  Unidade  R$    
35,99  

 R$          
359,90  

3 

Bloco de notas auto adesivas 
para recados, em cores variadas, 
medindo 76 mm x 76 mm, com 100 
folhas 

 40  Unidade  R$      
6,50  

 R$          
260,00  

4 

Caixa arquivo, material 
plástico poliondas, para 
arquivamento de documentos e 
processos. Medidas aproximadas: 
altura: 35,00 cm, largura: 13,00 
cm e profundidade: 25,00 cm, 
cores sortidas  

 50  Unidade  R$      
7,00  

 R$          
350,00  

5 Calculadora eletrônica  10  Unidade  R$    
23,50  

 R$          
235,00  

6 

Caneta esferográfica, escrita 
média, ponta com esfera de 
tungstênio, tinta nas cores 
azul, preta, vermelha, 
acondicionada em caixa com 50 
unidades 

 10  Caixa  R$    
45,00  

 R$          
450,00  

7 

Caneta marca-texto, ponta em 
poliéster fluorescente, com 
cores vivas, azuis, verdes e 
amarelas, traço de 5 mm, podendo 
variar para +/- 1mm, 
acondicionado em caixa com 12 
unidades 

 2  Caixa  R$    
36,00  

 R$            
72,00  



 
 
 
 
 

 

8 

Capa para encadernação, em PVC, 
transparente cristal, cores 
variadas, medindo 297 x 210 mm, 
espessura 3 mm, em pacote com 
100 unidades, sendo 50 capas e 
50 contracapas 

 10  Pacote  R$  
155,00  

 R$       
1.550,00  

9 

Clips nº 3, em aço inox; 
tratamento superficial: 
niquelado, caixa com 100 
unidades, embalagem de papelão, 
com 100 unidades  

 10  Caixa  R$      
4,20  

 R$            
42,00  

10 

Clips nº 6, em aço inox; 
tratamento superficial: 
niquelado, em caixa com 50 
unidades, embaladas em 
embalagem de papelão com até 100 
unidades 

 10  Caixa  R$      
4,00  

 R$            
40,00  

11 

Dispensador de fita adesiva, 
para uso em fita de até 12mm de 
largura, rolos de até 30m de 
comprimento, miolo de 25,4mm de 
diâmetro 

 10  Unidade  R$    
10,50  

 R$          
105,00  

12 
Elástico de borracha natural 
(tipo liga), em látex, nº 18, 
pacote com 100 gramas 

 10  Pacote  R$      
6,50  

 R$            
65,00  

13 
Envelope amarelo, tamanho A4, 
sem timbre, caixa com 100 
unidades, sem janela 

 10  Caixa  R$    
65,00  

 R$          
650,00  

14 

Espiral para encadernação, 
material plástico, diâmetro 
12mm, comprimento 33cm, 
capacidade aproximada para 70 
folhas, pacote com 50 unidades 

 10  Pacote  R$    
28,00  

 R$          
280,00  

15 

Estilete, invólucro em plástico 
resistente, lâmina retrátil em 
aço, comprimento mínimo: 18 cm, 
com sistema de travamento, 
encaixe por pressão, embalado 
individualmente 

 10  Unidade  R$      
2,99  

 R$            
29,90  

16 

Extrator de grampo, tipo 
espátula, em metal, tratamento 
superficial cromado, medindo 
aproximadamente 14 cm  

 10  Unidade  R$      
3,00  

 R$            
30,00  

17 

Fita adesiva transparente, 
dimensão 12 mm x 30 m, indicação 
expressa de prazo de validade 
não inferior a 11 meses, 
contados do recebimento 
definitivo 

 30  Unidade  R$      
3,95  

 R$          
118,50  

18 

Grampeador para grampo 26/6, com 
comprimento mínimo de 16 cm, em 
metal pintado, com capacidade 
para grampear simultaneamente, 
no mínimo, 20 folhas de 75g/m² 
cada, acondicionado em caixa 
individual  

 10  Unidade  R$    
19,05  

 R$          
190,50  



 
 
 
 
 

 

19 

Grampo encadernador trilho de 
plástico tipo macho-fêmea, 
acondicionado em caixa com 50 
unidades  

 20  Caixa  R$    
29,99  

 R$          
599,80  

20 

Grampo para grampeador de 26/6, 
em aço; tratamento superficial: 
niquelado, caixa com 1.000 
unidades 

 10  Unidade  R$    
12,00  

 R$          
120,00  

21 

Livro de atas, pautado, com 
reforço em costura para fixação 
de folhas. Dimensões: 330 x 216 
mm, capa dura em papelão, com 
revestimento plastificado na 
cor preta, folhas numeradas.100 
fls 

 10  Unidade  R$    
19,50  

 R$          
195,00  

22 

Livro de ponto, com 100 folhas 
numeradas, capa dura medindo 
aprox. 310mm x 217mm e miolo 
300mm x 211mm  

 10  Unidade  R$    
18,50  

 R$          
185,00  

23 

Livro de protocolo de 
correspondência, com 100 folhas 
numeradas, capa dura medindo 
aprox. 215mmx157mm e miolo 205mm 
x 150mm 

 10  Unidade  R$    
13,50  

 R$          
135,00  

24 

Papel alcalino no formato A4 
(210x297mm), cor branca, 
gramatura: 75g/m², para 
impressora a laser e jato de 
tinta, em caixa dom 10 resmas 

 120  Caixa  R$  
210,00  

 R$     
25.200,00  

25 
Pasta plástica em poliondas, 
lombada de 4 cm, com elástico. 
Cores diversas 

 300  Unidade  R$      
4,99  

 R$       
1.497,00  

26 

Pasta registradora A/Z, dorso 
fino, com orifício reforçado com 
ilhós em PVC, capa dura com 
tratamento superficial 
plastificado em ambas as faces, 
ferragem de dois ganchos com 
tratamento superficial 
niquelado, fixador interno em 
PVC 

 50  Unidade  R$    
10,05  

 R$          
502,50  

27 

Percevejo, em metal com 
tratamento superficial 
niquelado, tamanho: 10 mm, 
acondicionado em caixas com 100 
unidades  

 10  Caixa  R$    
50,00  

 R$          
500,00  

28 

Perfurador para papel, em metal 
pintado, 2 furos redondos, com 
marginador, base em PVC, 
capacidade: 30 folhas de 75g/m², 
embalado em caixa individual 

 10  Unidade  R$    
27,99  

 R$          
279,90  

29 

Prancheta, em MDP ou MDF, 
tamanho: Ofício ou A4, 
dimensões: 340 x 230 mm - 
podendo variar em +/- 1,0cm, com 
prendedor de metal, 

 10  Unidade  R$      
6,00  

 R$            
60,00  



 
 
 
 
 

 

acondicionada em embalagem de 
papelão contendo 1 unidade 

30 

Tinta para almofada na cor azul, 
em frasco com, no mínimo 40 ml, 
acondicionada em caixa com 12 
unidades 

 10  Caixa  R$  
111,15  

 R$       
1.111,50  

TOTAL GERAL       
 R$ 
35.293,40  

 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Entrega: Imediata 

Local: Conforme Edital 

Valor Global: R$ 35.293,40 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais 

e quarenta centavos) 

 

________________________________________ 
G. C. P. MACHADO COMERCIO ME 

CNPJ 05.107.161/0001-00 
 

 
 



 
 
 
 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

A empresa MARAJÓ HOME CENTER COM. E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.233.963/0001-09, 
com sede na Rodovia Breves Arapijó, nº 156, Bairro Aeroporto, na cidade de Breves/Pa, CEP: 68.800-000, abaixo 
assinada por seu representante legal, em atendimento aos termos do ofício circular nº 003/2021 do qual tomou 
conhecimento, vem propõe os seguintes preços para o objeto demandado. 

MATERIAL DE EXPEDIENTE     
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO  QTD  UND  P. UNIT.   P. TOTAL  

1 Almofada para carimbo, medindo 
aproximadamente 5 cm x 9 cm, material plástico 
e esponja absorvente revestida em tecido, tipo 
entintada, na cor azul 

 10  Unidade  R$      8,01   R$            80,10  

2 Bandeja para expediente, em acrílico 
transparente com espessura mínima de 3mm, 
tipo fixa dupla, bandejas com 4 cm de altura, 
suportes  em  PVC  rígido,  com  orifícios  para  
fixação  das bandejas, cor fumê ou cristal, 
acondicionada em caixa de papelão individual  

 10  Unidade  R$    36,09   R$          360,90  

3 Bloco de notas auto adesivas para recados, em 
cores variadas, medindo 76 mm x 76 mm, com 
100 folhas 

 40  Unidade  R$      6,51   R$          260,40  

4 Caixa arquivo, material plástico poliondas, para 
arquivamento de documentos e processos. 
Medidas aproximadas: altura: 35,00 cm, largura: 
13,00 cm e profundidade: 25,00 cm, cores 
sortidas  

 50  Unidade  R$      7,02   R$          351,00  

5 Calculadora eletrônica  10  Unidade  R$    23,57   R$          235,70  
6 Caneta esferográfica, escrita média, ponta com 

esfera de tungstênio, tinta nas cores azul, preta, 
vermelha, acondicionada em caixa com 50 
unidades 

 10  Caixa  R$    45,13   R$          451,30  

7 Caneta marca-texto, ponta em poliéster 
fluorescente, com cores vivas, azuis, verdes e 
amarelas, traço de 5 mm, podendo variar para 
+/- 1mm, acondicionado em caixa com 12 
unidades 

 2  Caixa  R$    36,11   R$            72,22  

8 Capa para encadernação, em PVC, 
transparente cristal, cores variadas, medindo 
297 x 210 mm, espessura 3 mm, em pacote 
com 100 unidades, sendo 50 capas e 50 
contracapas 

 10  Pacote  R$  155,46   R$       1.554,60  

9 Clips nº 3, em aço inox; tratamento superficial: 
niquelado, caixa com 100 unidades, embalagem 
de papelão, com 100 unidades  

 10  Caixa  R$      4,21   R$            42,10  

10 Clips nº 6, em aço inox; tratamento superficial: 
niquelado, em caixa com 50 unidades, 
embaladas em embalagem de papelão com até 
100 unidades 

 10  Caixa  R$      4,01   R$            40,10  



 
 
 
 

 

11 Dispensador de fita adesiva, para uso em fita de 
até 12mm de largura, rolos de até 30m de 
comprimento, miolo de 25,4mm de diâmetro 

 10  Unidade  R$    10,53   R$          105,30  

12 Elástico de borracha natural (tipo liga), em látex, 
nº 18, pacote com 100 gramas 

 10  Pacote  R$      6,51   R$            65,10  

13 Envelope amarelo, tamanho A4, sem timbre, 
caixa com 100 unidades, sem janela 

 10  Caixa  R$    65,19   R$          651,90  

14 Espiral para encadernação, material plástico, 
diâmetro 12mm, comprimento 33cm, 
capacidade aproximada para 70 folhas, pacote 
com 50 unidades 

 10  Pacote  R$    28,08   R$          280,80  

15 Estilete, invólucro em plástico resistente, lâmina 
retrátil em aço, comprimento mínimo: 18 cm, 
com sistema de travamento, encaixe por 
pressão, embalado individualmente 

 10  Unidade  R$      2,99   R$            29,90  

16 Extrator de grampo, tipo espátula, em metal, 
tratamento superficial cromado, medindo 
aproximadamente 14 cm  

 10  Unidade  R$      3,00   R$            30,00  

17 Fita adesiva transparente, dimensão 12 mm x 
30 m, indicação expressa de prazo de validade 
não inferior a 11 meses, contados da dado do 
recebimento definitivo 

 30  Unidade  R$      3,96   R$          118,80  

18 Grampeador para grampo 26/6, com 
comprimento mínimo de 16 cm, em metal 
pintado, com capacidade  para  grampear  
simultaneamente,  no  mínimo, 20 folhas de 
75g/m² cada, acondicionado em caixa individual  

 10  Unidade  R$    19,10   R$          191,00  

19 Grampo encadernador trilho de plástico tipo 
macho-fêmea, acondicionado em caixa com 50 
unidades  

 20  Caixa  R$    30,07   R$          601,40  

20 Grampo para grampeador de 26/6, em aço; 
tratamento superficial: niquelado, caixa com 
1.000 unidades 

 10  Unidade  R$    12,03   R$          120,30  

21 Livro de atas, pautado, com reforço em costura 
para fixação de folhas. Dimensões: 330 x 216 
mm, capa  dura  em  papelão,  com  
revestimento  plastificado na cor preta, folhas 
numeradas.100 fls 

 10  Unidade  R$    19,55   R$          195,50  

22 Livro de ponto, com 100 folhas numeradas, 
capa dura medindo aprox. 310mm x 217mm e 
miolo 300mm x 211mm  

 10  Unidade  R$    18,55   R$          185,50  

23 Livro de protocolo de correspondência, com 100 
folhas numeradas, capa dura medindo aprox. 
215mmx157mm e miolo 205mm x 150mm 

 10  Unidade  R$    13,54   R$          135,40  

24 Papel alcalino no formato A4 (210x297mm), cor 
branca, gramatura: 75g/m², para impressora a 
laser e jato de tinta, em caixa dom 10 resmas 

 120  Caixa  R$  210,63   R$     25.275,60  

25 Pasta plástica em poliondas, lombada de 4 cm, 
com elástico. Cores diversas 

 300  Unidade  R$      5,00   R$       1.500,00  

26 Pasta registradora A/Z, dorso fino, com orifício 
reforçado com ilhós em PVC, capa  dura  com  
tratamento  superficial  plastificado  em ambas 
as faces, ferragem  de  dois  ganchos  com  
tratamento  superficial niquelado, fixador interno 
em PVC 

 50  Unidade  R$    10,08   R$          504,00  

27 Percevejo, em metal com tratamento superficial 
niquelado, tamanho: 10 mm, acondicionado em 
caixas com 100 unidades  

 10  Caixa  R$    50,15   R$          501,50  



 
 
 
 

 

28 Perfurador para papel, em metal pintado, 2 
furos redondos, com marginador, base em PVC, 
capacidade: 30 folhas de 75g/m², embalado em 
caixa individual 

 10  Unidade  R$    28,07   R$          280,70  

29 Prancheta, em MDP ou MDF, tamanho: Ofício 
ou A4, dimensões: 340 x 230 mm - podendo 
variar em +/- 1,0cm, com prendedor de metal, 
acondicionada  em  embalagem  de  papelão  
contendo  1 unidade 

 10  Unidade  R$      6,01   R$            60,10  

30 Tinta para almofada na cor azul, em frasco com, 
no mínimo 40 ml, acondicionada em caixa com 
12 unidades 

 10  Caixa  R$  111,48   R$       1.114,80  

TOTAL GERAL     R$  35.396,02  
 
Valor Global da Proposta: R$ 35.396,02 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS 
CENTAVOS) 
Condições de pagamento: conforme edital 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do certame 
Prazo de entrega: imediato 
Local de entrega: Órgão licitador 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

DE: R. SOARES RODRIGUES COMERCIO - ME 

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS 

Senhor Presidente, 

A empresa R. SOARES RODRIGUES COMERCIO - ME, inscrita no CNPJ/MF 
21.527.446/0001-49, I.E nº 15.470.759-7, com sede na Av. Interventor Malcher, 366 – Centro – Breves 
- PA, abaixo assinada por seu representante legal, em resposta ao pedido de cotação formulado por 
esta Casa de Leis, propõe o fornecimento do objeto desta pesquisa nos preços e condições a seguir: 

MATERIAL DE EXPEDIENTE 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO  QTD  UND  P. UNIT.   P. TOTAL  

1 
Almofada para carimbo, medindo 
aproximadamente 5 cm x 9 cm, material 
plástico e esponja absorvente revestida em 
tecido, tipo entintada, na cor azul 

 10  Unidade  R$      8,02   R$            80,20  

2 

Bandeja para expediente, em acrílico 
transparente com espessura mínima de 3mm, 
tipo fixa dupla, bandejas com 4 cm de altura, 
suportes  em  PVC  rígido,  com  orifícios  para  
fixação  das bandejas, cor fumê ou cristal, 
acondicionada em caixa de papelão individual  

 10  Unidade  R$    36,16   R$          361,60  

3 
Bloco de notas auto adesivas para recados, em 
cores variadas, medindo 76 mm x 76 mm, com 
100 folhas 

 40  Unidade  R$      6,53   R$          261,20  

4 

Caixa arquivo, material plástico poliondas, para 
arquivamento de documentos e processos. 
Medidas aproximadas: altura: 35,00 cm, 
largura: 13,00 cm e profundidade: 25,00 cm, 
cores sortidas  

 50  Unidade  R$      7,03   R$          351,50  

5 Calculadora eletrônica  10  Unidade  R$    23,61   R$          236,10  

6 
Caneta esferográfica, escrita média, ponta com 
esfera de tungstênio, tinta nas cores azul, 
preta, vermelha, acondicionada em caixa com 
50 unidades 

 10  Caixa  R$    45,22   R$          452,20  

7 

Caneta marca-texto, ponta em poliéster 
fluorescente, com cores vivas, azuis, verdes e 
amarelas, traço de 5 mm, podendo variar para 
+/- 1mm, acondicionado em caixa com 12 
unidades 

 2  Caixa  R$    36,18   R$            72,36  

8 

Capa para encadernação, em PVC, 
transparente cristal, cores variadas, medindo 
297 x 210 mm, espessura 3 mm, em pacote 
com 100 unidades, sendo 50 capas e 50 
contracapas 

 10  Pacote  R$  155,77   R$       1.557,70  

9 
Clips nº 3, em aço inox; tratamento superficial: 
niquelado, caixa com 100 unidades, 
embalagem de papelão, com 100 unidades  

 10  Caixa  R$      4,22   R$            42,20  

10 
Clips nº 6, em aço inox; tratamento superficial: 
niquelado, em caixa com 50 unidades, 
embaladas em embalagem de papelão com até 
100 unidades 

 10  Caixa  R$      4,02   R$            40,20  



 
 

 
 
 

11 
Dispensador de fita adesiva, para uso em fita 
de até 12mm de largura, rolos de até 30m de 
comprimento, miolo de 25,4mm de diâmetro 

 10  Unidade  R$    10,55   R$          105,50  

12 Elástico de borracha natural (tipo liga), em 
látex, nº 18, pacote com 100 gramas  10  Pacote  R$      6,53   R$            65,30  

13 Envelope amarelo, tamanho A4, sem timbre, 
caixa com 100 unidades, sem janela  10  Caixa  R$    65,32   R$          653,20  

14 
Espiral para encadernação, material plástico, 
diâmetro 12mm, comprimento 33cm, 
capacidade aproximada para 70 folhas, pacote 
com 50 unidades 

 10  Pacote  R$    28,14   R$          281,40  

15 
Estilete, invólucro em plástico resistente, 
lâmina retrátil em aço, comprimento mínimo: 
18 cm, com sistema de travamento, encaixe 
por pressão, embalado individualmente 

 10  Unidade  R$      3,00   R$            30,00  

16 
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal, 
tratamento superficial cromado, medindo 
aproximadamente 14 cm  

 10  Unidade  R$      3,01   R$            30,10  

17 
Fita adesiva transparente, dimensão 12 mm x 
30 m, indicação expressa de prazo de validade 
não inferior a 11 meses, contados da dado do 
recebimento definitivo 

 30  Unidade  R$      3,96   R$          118,80  

18 

Grampeador para grampo 26/6, com 
comprimento mínimo de 16 cm, em metal 
pintado, com capacidade  para  grampear  
simultaneamente,  no  mínimo, 20 folhas de 
75g/m² cada, acondicionado em caixa 
individual  

 10  Unidade  R$    19,14   R$          191,40  

19 
Grampo encadernador trilho de plástico tipo 
macho-fêmea, acondicionado em caixa com 50 
unidades  

 20  Caixa  R$    30,13   R$          602,60  

20 
Grampo para grampeador de 26/6, em aço; 
tratamento superficial: niquelado, caixa com 
1.000 unidades 

 10  Unidade  R$    12,06   R$          120,60  

21 

Livro de atas, pautado, com reforço em costura 
para fixação de folhas. Dimensões: 330 x 216 
mm, capa  dura  em  papelão,  com  
revestimento  plastificado na cor preta, folhas 
numeradas.100 fls 

 10  Unidade  R$    19,59   R$          195,90  

22 
Livro de ponto, com 100 folhas numeradas, 
capa dura medindo aprox. 310mm x 217mm e 
miolo 300mm x 211mm  

 10  Unidade  R$    18,59   R$          185,90  

23 
Livro de protocolo de correspondência, com 
100 folhas numeradas, capa dura medindo 
aprox. 215mmx157mm e miolo 205mm x 
150mm 

 10  Unidade  R$    13,56   R$          135,60  

24 
Papel alcalino no formato A4 (210x297mm), cor 
branca, gramatura: 75g/m², para impressora a 
laser e jato de tinta, em caixa dom 10 resmas 

 120  Caixa  R$  211,05   R$     25.326,00  

25 Pasta plástica em polionda, lombada de 4 cm, 
com elástico. Cores diversas  300  Unidade  R$      5,01   R$       1.503,00  

26 

Pasta registradora A/Z, dorso fino, com orifício 
reforçado com ilhós em PVC, capa  dura  com  
tratamento  superficial  plastificado  em ambas 
as faces, ferragem  de  dois  ganchos  com  
tratamento  superficial niquelado, fixador 
interno em PVC 

 50  Unidade  R$    10,10   R$          505,00  

27 
Percevejo, em metal com tratamento 
superficial niquelado, tamanho: 10 mm, 
acondicionado em caixas com 100 unidades  

 10  Caixa  R$    50,25   R$          502,50  



 
 

 
 
 

28 
Perfurador para papel, em metal pintado, 2 
furos redondos, com marginador, base em PVC, 
capacidade: 30 folhas de 75g/m², embalado 
em caixa individual 

 10  Unidade  R$    28,12   R$          281,20  

29 

Prancheta, em MDP ou MDF, tamanho: Ofício 
ou A4, dimensões: 340 x 230 mm - podendo 
variar em +/- 1,0cm, com prendedor de metal, 
acondicionada  em  embalagem  de  papelão  
contendo  1 unidade 

 10  Unidade  R$      6,03   R$            60,30  

30 
Tinta para almofada na cor azul, em frasco 
com, no mínimo 40 ml, acondicionada em caixa 
com 12 unidades 

 10  Caixa  R$  111,70   R$       1.117,00  

TOTAL GERAL        R$  35.466,56  
 
Valor Global da Proposta: R$ 35.466,56 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis 
reais e cinquenta e seis centavos) 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Condições de Pagamento: Conforme solicitação 
Local de entrega: Aquele indicado no edital do certame 
 

Breves/PA, 29 de janeiro de 2021. 
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