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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material escolar para alunos da Rede 

Municipal de Ensino de Peritiba e do Projeto Aquarela, para o ano letivo de 2022, conforme relação 

de itens constantes no Anexo I deste edital. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 06/12/2021, às 08h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 191/2021 de 03/09/2021, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PR46/2021, na modalidade de Pregão Presencial. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 354 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO (01.010.272/0001-35) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 475 - Apontador de plástico c/ depósito/lixeira 

removível. 

Apontador de lápis, lâmina em aço temperado, 

com impressão texturizada em alto relevo do 

fabricante, plástico resistente com 

depósito/lixeira removível. 

UN FABER 

CASTELL 
330  5,80  1.914,00 

3 16689 - Caderno Brochura Caligrafia,Capa dura 

com folhas especiais para treino de caligrafia, 

com miolo, formato 200mm x 

140mm,gramatura 56 g/m²,número de folhas 40 

folhas. 

Caderno Brochura Caligrafia,Capa dura com 

folhas especiais para treino de caligrafia, com 

miolo, formato 200mm x 140mm,gramatura 56 

g/m²,número de folhas 40 folhas. 

UN TILIBRA 10  7,90  79,00 

4 14214 - Caderno brochura capa dura  ( motivos 

infantis) com 48 folhas, tamanho 1/4. 

Caderno brochura capa dura  ( motivos infantis) 

com 48 folhas, tamanho 1/4. 

UND   TILIBRA 130  6,00  780,00 

7 16691 - Caderno de desenho grande, capa dura, 

com espiral, 48 folhas, formato 275mm x 200 

mm. 

Caderno de desenho grande, capa dura, com 

espiral, 48 folhas, formato 275mm x 200 mm. 

UN TILIBRA 580  10,40  6.032,00 

8 2155 - Caneta esferográfica tinta azul, corpo 

plástico transparente 

Caneta esferográfica tinta azul, corpo sextavado 

de resina termoplástica transparente, com furo 

de respiração lateral no centro, com cartucho 

removível de encaixe, ponta de liga de latão 

esfera de tungstênio. 

UN COMPACTOR 1.240  1,10  1.364,00 

10 14216 - Cartolina 150g, 50x66cm, dupla face. 

Cores diversas (a escolher conforme 

necessidade) 

UND   jandaia 550  0,99  544,50 

11 2626 - Cola branca escolar, tubo com no mín. 

100gr e no máx. 110gr. 

Cola branca escolar, tubo com no mínimo 100gr 

e no máximo 110gr, com bico rosqueado 

dosador, embalagem que pode ser reabastecida. 

UN acrilex 550  5,75  3.162,50 

14 3436 - E.V.A - Estampado (40x60cmx2mm). 

Cores diversas. 

UN HAITI 100  9,65  965,00 
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E.V.A - Estampado (40x60cmx2mm). Cores 

diversas (a escolher conforme necessidade). 
15 3437 - E.V.A - Liso (40x60cmx2mm). Cores 

diversas. 

E.V.A - Liso (40x60cmx2mm). Cores diversas 

(a escolher conforme necessidade). 

UN evamax 150  2,60  390,00 

16 19665 - Fita Adesiva de empacotamento de 

papel  papel kraft, rolo c/ 45mmx50 m. Com 

alta adesão, resitencia a peso e impacto. 

UN 3M 20  37,85  757,00 

18 19666 - Fita de papel Scotch -  45mmx50m 

Fita de papel Scotch - indicada para 

empacotamento pesado, reforço de caixas, 

pacotes e para uso em geral. Fita de papel liso 

com dorso de papel kraft tratado, que lhe 

características impermeabilizantes. Pode ser 

impressa pelo métodos flexográfico 

45mmx50m.  

UN 3M scotch 25  51,45  1.286,25 

20 16694 - Giz escolar colorido, antialérgico, não 

tóxico  com 50 palitos  nas cores azul, rosa, 

verde, laranja e amarelo. Master plastificado  

Giz escolar colorido, antialérgico, não tóxico  

com 50 palitos  nas cores azul, rosa, verde, 

laranja e amarelo. Master plastificado  

CX Calac 10  7,20  72,00 

21 4482 - Giz escolar comum branco plastificado, 

antialérgico, não tóx 

Giz escolar comum branco plastificado, 

antialérgico, não tóxico  com 50 palitos. 

CX DELTA 4  6,80  27,20 

22 4483 - Giz escolar comum colorido, 

antialérgico, não tóxico  com 64 

Giz escolar comum colorido, antialérgico, não 

tóxico  com 64 palitos  nas cores azul, rosa, 

verde e amarelo. 

CX DELTA 4  4,55  18,20 

23 5083 - Lápis de cor JUMBO 17,5 cm de 

comprimento 

Lápis de cor JUMBO, cera e madeira COM 

MADEIRA E GRAFITE MAIS GROSSO 

PARA CRIANÇAS PEQUENAS, pigmento 

aglutinante, carga com desenho macio, 

resistente e deslizamento fácil ao papel, corpo 

com fidelidade entre a cor do verniz e a cor da 

mina, fácil de apontar, produzido em madeira 

totalmente atóxica - com selo da FSC, oriundo 

de madeira plantada, com preservação de 

floresta nativa, ecologicamente correto, ideal 

para uso escolar, resistente a quebras, produto 

não atóxico, impressão no corpo do lápis: marca 

do fabricante preferencialmente em cor dourada 

facilitando a visualização, medindo 

aproximadamente 17,5cm de comprimento, 

caixa com 12 lápis. 

UN FABER 

CASTELL 
30  30,54  916,20 

26 14219 - Massa de modelar - caixa com 12 

unidades, com no mínimo 180 gr. cores 

vibrantes e macia, que não esfarele e nem 

manche. Validade mínima 1 ano. 

Massa de modelar - caixa com 12 unidades, com 

no mínimo 180 gr. cores vibrantes e macia, que 

não esfarele e nem manche, com fragrância de 

tuti-fruti, embalagem dupla, contendo 

composição: agua, carboidrato de cereais, 

glutem, cloreto de sódio, conservante, aroma, 

aditivos e pigmentos. Validade mínima 1 ano. 

UND   acrilex 340  6,70  2.278,00 

27 7237 - Papel A4, multiuso 75g, na cor amarelo 

com 500 fls 

Papel A4, multiuso 75g, na cor amarela com 

500 fls 

UN Chamex 2  29,60  59,20 
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28 7238 - Papel A4, multiuso 75g, na cor azul com 

500 fls 

Papel A4, multiuso 75g, na cor azul com 500 fls 

UN Chamex 2  29,50  59,00 

29 7240 - Papel A4, multiuso 75g, na cor rosa com 

500 fls 

Papel A4, multiuso 75g, na cor rosa com 500 fls 

UN Chamex 2  29,50  59,00 

30 7241 - Papel A4, multiuso 75g, na cor verde 

com 500 fls 

Papel A4, multiuso 75g, na cor verde com 500 

fls 

UN Chamex 2  29,50  59,00 

31 14220 - Papel cartão 48 X 66 200 gramas, cores 

diversas, a escolher conforme necessidade. 
UND   VMP 200  1,90  380,00 

32 7259 - Papel Crepon - cores diversas, a escolher 

conforme necessida 

Papel Crepon - cores diversas, a escolher 

conforme necessidade. 

UN VMP 50  1,55  77,50 

33 7267 - Papel dobradura - cores diversas, a 

escolher conforme necess 

Papel dobradura - cores diversas, a escolher 

conforme necessidade. 

UN VMP 180  0,81  145,80 

34 7271 - Papel dupla face 48 X 66, cores diversas, 

a escolher conform 
UN VMP 180  1,45  261,00 

35 7308 - Papel presente colorido motivo infantil, 

em rolo de 3,5kg 

Papel presente colorido motivo infantil, em rolo 

de 3,5kg e 60 cm de largura. 

UN Vegessele 1  91,00  91,00 

36 7314 - Papel tipo A4 multiuso 75gr,  500 folhas 

brancas alcalinas. 

Papel tipo A4 multiuso 75g, cor branca, papel 

produzido com fibras virgens de eucalipto, 

tratados para obter um elevado grau de brancura 

(alcalina). Produzido com fibra de madeira 

100% reflorestada. Dimensões: 210x297mm. 

Resma (500 fls). 

PCT Magnun 40  23,80  952,00 

37 7619 - Pincel atomico azul 

Pincel atômico azul - Possui tinta permanente à 

base de álcool com excelente fixação e ponta de 

feltro que não afunda. Cor azul espessura da 

escrita de 2.0mm, 4,5mm e 8.0mm. 

UN MASTERPRINT 10  4,50  45,00 

38 7624 - Pincel atomico preto 

Pincel atômico preto - Possui tinta permanente à 

base de álcool com excelente fixação e ponta de 

feltro que não afunda. Cor PRETO espessura da 

escrita de 2.0mm, 4,5mm e 8.0mm. 

UN MASTERPRINT 10  4,40  44,00 

39 7626 - Pincel atômico verde. 

Pincel atômico verde - Possui tinta permanente 

à base de álcool com excelente fixação e ponta 

de feltro que não afunda. NA Cor VERDE 

espessura da escrita de 2.0mm, 4,5mm e 8.0mm. 

UN MASTERPRINT 10  4,40  44,00 

40 7627 - Pincel atomico vermelho 

Pincel atômico vermelho - Possui tinta 

permanente à base de álcool com excelente 

fixação e ponta de feltro que não afunda. Cor 

VERMELHO espessura da escrita de 2.0mm, 

4,5mm e 8.0mm. 

UN MASTERPRINT 5  4,40  22,00 

43 8459 - Régua plástica em acrílico transp. c/ 

30cm de comprimento. 

Régua plástica acrílico transparente com 30cm 

de comprimento, no mínimo 3mm de espessura 

e 35mm de largura, graduada em milímetros, 

Certificado pelo INMETRO. 

UN Dello 330  3,45  1.138,50 

44 9506 - Tinta cola dimensional c/ glitter 3D 

emblagem c/ 35ml, cores 

Tinta cola dimensional c/ glitter 3D emblagem 

c/ 35ml, cores diversas (a escolher conforme 

UN acrilex 70  8,41  588,70 
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necessidade) 
45 9507 - Tinta cola dimensional p relevo emb c/ 

35ml, cores diversas. 

Tinta cola dimensional para relevo emblagem c/ 

35ml, cores diversas (a escolher conforme 

necessidade) 

UN acrilex 60  6,75  405,00 

47 9910 - Tubo de cola branca, não tóxica, 

composição em resina de PVA 

Tubo de cola branca, não tóxica, composição 

em resina de PVA, contendo selo do inmetro, 

embalagem com 01kg. 

KG acrilex 19  23,30  442,70 

Total (R$):  

25.459,25 
 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (11.499.653/0001-83) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
2 1134 - Borracha branca "nº 40", de látex, caixa 

com 40 borrachas. 

Borracha branca "nº 40", de látex, com testura 

macia e suave, aplicável para apagar qualquer 

graduação de grafite, dimenssões aproximadas 

31x21x07mm, caixa com 40 borrachas. 

CX Mercur 1  24,90  24,90 

5 16690 - Caderno brochura capa dura, formato 

1/4, com 48 folhas. 

Caderno brochura capa dura, formato 1/4, com 

48 folhas. 

UN jandaia 2.020  4,70  9.494,00 

6 16693 - Caderno brochura capa dura, formato 

1/4, com 96 folhas.. 

Caderno brochura capa dura, formato 1/4, com 

96 folhas.. 

UN jandaia 600  7,80  4.680,00 

9 2160 - Caneta Hidrocor, compactor colorida, 

com 12 cores, tampa ven 

Caneta Hidrocor, compactor colorida, com 12 

cores, tampa ventilada, ponta 2.0mm 

CX COMPACTOR 190  15,20  2.888,00 

12 3433 - E.V.A - Atoalhado (40x60cmx2mm). 

Cores diversas. 

E.V.A - Atoalhado (40x60cmx2mm). Cores 

diversas (a escolher conforme necessidade). 

UN EVEART 120  8,65  1.038,00 

13 3434 - E.V.A - C/ gliter, c/ brilho 

(40x60cmx2mm). Cores diversas. 

E.V.A - C/ gliter, c/ brilho (40x60cmx2mm). 

Cores diversas  (a escolher conforme 

necessidade). 

UN MAKET 120  8,00  960,00 

17 4187 - Fita adesiva transparente (larga) 

45mmx50m 

Fita adesiva transparente (larga) 45mmx50m 

UN ADELBRAS 15  6,70  100,50 

19 16692 - Giz de cera curto (aproximadamente 

11cm) grosso redondo, caixa com 12 und e 

aproximadamente 96gr. 

Giz de cera curto (aproximadamente 11cm) 

grosso redondo, caixa com 12 und e 

aproximadamente 96gr. 

UN acrilex 120  7,85  942,00 

24 5078 - Lápis de cor com 12 unidades, tam. 

aprox. 17,5cm. 

Lápis de cor, cera e madeira, pigmento 

aglutinante, carga com desenho macio, resistente 

e deslizamento fácil ao papel, corpo com 

fidelidade entre a cor do verniz e a cor da mina, 

fácil de apontar, produzido em madeira 

totalmente atóxica - com selo da FSC, oriundo 

de madeira plantada, com preservação de floresta 

nativa, ecologicamente correto, ideal para uso 

escolar, resistente a quebras, produto não 

atóxico, impressão no corpo do lápis: marca do 

CX FABER 

CASTEL 
490  18,45  9.040,50 
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fabricante preferencialmente em cor dourada 

facilitando a visualização, medindo 

aproximadamente 17,5cm de comprimento, 

unidade com 12 lápis. 
25 5090 - Lápis preto 2B de escrever sextavado, c/ 

aprox. 17,5 cm. 

Lápis preto nº 2B, em madeira, sextavado, não 

tóxico, com grafite resistente e de fácil 

deslizamento sobre o papel, com ponta iniciada, 

corpo com escrita macia, excelente 

apagabilidade, fácil de apontar, produzido em 

materiais totalmente atóxicos, resistente à quebra 

da mina, impressão no corpo contento fabricante 

do produto, medindo aproximadamente 17,5 cm 

de comprimento, com certificação no 

INMETRO. 

UN MASTERPRNT 1.210  0,80  968,00 

41 7772 - Plástico adesivo colorido em motivos de 

animais e letras,10m 

Plástico adesivo colorido em motivos de animais 

e letras, 45cm de largura, rolo com 10 metros. 

UN LEOTAC 23  101,00  2.323,00 

42 7776 - Plástico adesivo transparente, 45cm larg, 

rolo c/ 25 metros 

Plástico adesivo transparente, 45cm de largura, 

rolo com 25 metros. 

UN LEO & LEO 24  82,80  1.987,20 

46 9525 - Tinta guache 250 ml. Cores diversas, a 

escolher conforme nec 
UN acrilex 390  8,30  3.237,00 

Total (R$):  

37.683,10 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 06/12/2021. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
 

_____________________________________ 

Daniel Carlos Sander 

TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO 
 

_____________________________________ 

Kleber Luiz Libano 
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

 

 

 
_____________________________________ 

Pregoeiro 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
 

_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 
 

_____________________________________ 

MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL 
 

_____________________________________ 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
 

_____________________________________ 

ADEMAR GRAVE 
 

 

 


