
Processo n° 202103000264990
Nome EINSTEIN BRUNNO MARTINS REZENDE DOS SANTOS

Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - Decreto Judiciário nº
2131/2021.

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

40/2021 e respectivos anexos (eventos 437/441), cujo objeto é a formalização de

ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de material de

expediente, no valor total estimado de R$ 9.889.278,59 (nove milhões, oitocentos

e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos

453/474), sendo, de acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão (eventos

472/473), declaradas vencedoras as seguintes empresas:

, para os itens 2 a 7, 11, 13, 14,ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP

16, 19, 23 a 28, 32, 34, 35, 37, 40, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 69, 70, 72

a 77, 79, 80 a 83, 87, 89, 91, 96, 102, 103, 106, 112, 113, 116, 117, 123 e

124, no valor total de R$ 5.976.349,28 (cinco milhões, novecentos e setenta

e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos);

., paraJM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA

os itens 8, 21, 29, 42, 105 e 118, no valor total de R$ 232.493,00 (duzentos

e trinta e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais); 

, para os itens 15, 36, 86, 99BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS

e 101, no valor total de R$ 536.675,04 (quinhentos e trinta e seis mil,

seiscentos e setenta e cinco reais e quatro centavos); e
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., para os itens 50, 55, 57, 95 e 114,STOCK COMERCIAL LTDA

no valor total de R$ 75.739,90 (setenta e cinco mil, setecentos e trinta e

nove reais e noventa centavos).

Compulsando os autos, observa-se que, tanto na forma global quanto

por item as propostas vencedoras ficaram iguais ou abaixo do valor estimado da

contratação, senão vejamos:

ITEM QUANT UNID OBJETO
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

VALOR

UNITÁRIO

REGISTRADO

1 728 CX

1305 – etiqueta adesiva 107 x 36mm, 2

carreiras - formato retangular, caixa com

8.000 etiquetas, adesivo permanente,

garantia de 12 meses

R$ 109,90 R$ 80.007,20 FRACASSADO

2 608 CX

3007 – etiqueta adesiva 70 x 23mm, 2

carreiras - caixa com 12.000 etiquetas

R$ 156,06 R$ 94.884,48 R$ 98,43

3 150000 UN

3725 – caneta esferográfica azul - caneta

esferográfica escrita média, resinas

termoplásticas, tinta a base de corantes

orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera

de

R$ 0,42 R$ 63.000,00 R$ 0,40

4 11505 PCT

6398 – grampo para prender papel perfurado,

tipo trilho, macho e fêmea, de plástico - para

encadernação de processo, confeccionado

em plástico branco leitoso flexível, “fêmea”

com 80mm, entre furos, e de no mínimo 12cm

de comprimento e com 15mm de largura,

“macho” com no mínimo 30cm de

comprimento, haste da parte do “macho”

dentadas (6 dentes por haste), pacote c/

50 (cinquenta) conjuntos

R$ 15,01 R$ 172.690,05 R$ 9,63
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5 4500 CX

2038 – etiqueta adesiva para impressora

laser, 38,1 x 99,1mm, 14 etiquetas por folha -

etiqueta inkejet laser, retangular, cor branca,

adesivo permanente. Tamanho da etiqueta

(mm) 38,1 x 99,0, 14 etiquetas por folha,

etiquetas por envelope 1400.

R$ 42,97 R$ 193.365,00 R$ 25,48

6 2250 UN

2660 – perfurador de papel pequeno com

base e cabo em ferro fundido; com

capacidade para até 60 folhas de 75g/m²; na

cor cinza claro, modelo profissional

dimensões 115x165x180mm, abertura:

10mm. Distância entre furos 80mm, distância

da margem: 08mm, pinos em aço trefilado,

temperado e zincado. Ref. Condor, cávia ou

similar de melhor qualidade.

R$ 77,88 R$ 175.230,00 R$ 72,80

7 825 UN

3123 – perfurador de papel industrial

mecanismo em metal, de 2 furos, estrutura

em metal, perfuradores em aço temperado e

afiados, escala para ajuste de formato de

papel, medindo:

190 x 200 x 385 mm ( L X A X C), com alta

capacidade de perfuração simultânea de até

180 (centro e oitenta) folhas de 75g/m²,

garantia de pelo menos 20 mil perfurações,

deverá possuir 4 discos reservas e manual

com instruções de uso, compartimento de

armazenamento de confetes e compartimento

para peças - garantia de

05 anos. Ref. Maped, kangaro ou similar de

melhor qualidade

R$ 830,03 R$ 684.774,75 R$ 828,90

8 2250 PCT

11677 – avental descartável sem manga,

paciente – em tecido não tecido – tnt 10

unidades por pacote

R$ 31,19 R$ 70.177,50 R$ 30,65
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9 1500 BB

7679 – bobina de etiquetas em papel couchê

para código de barras, tamanho 100 x

125mm - tubete interno de 7,5 cm de

diâmetro.

R$ 41,50 R$ 62.250,00 FRACASSADO

10 4988 UN

1654 – tesoura para escritório - tesoura

multiuso, medindo aproximadamente 20cm

de comprimento, toda em inox resistente,

formato anatômico, fio liso, destro. Ref.

Mundial, tramontina, ou similar de melhor

qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 18,60 R$ 92.776,80 FRACASSADO

11 5693 UN

4367 – grampeador de papel pequeno

grampo 26/6 (padrão), com corpo em aço

escovado e estrutura metálica na cor prata,

base emborrachada, botão de acionamento

para injeção de grampos na parte traseira

abastecimento dos grampos na parte frontal,

capacidade para grampeador até 40 folhas,

bigorna de duas funções, com trilho e escala

de ajuste de profundidade (alcance de

100mm), utiliza grampos variados (23/6, 26/6,

23/8 e 24/8). Tamanho mínimo de 6,5cm x

4,0cm x 18cm (a x l x c). Ref. Cis, maped,

similar ou de melhor qualidade. (TCU –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário

R$ 67,50 R$ 384.277,50 R$ 51,90

12 37500 UN

4783 – fita adesiva 45mm x 45m transparente

- para empacotamento, composto por

polipropileno bi-orientado e adesivo acrílico à

base d'água. Ref. Eurocel, 3m, adere ou

similar de melhor qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 2,02 R$ 75.750,00 FRACASSADO

5771 – fita crepe 50mm x 50m branca

fabricada em papel crepado 40g, adesivo a
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13 25590 UN

base de borracha sintética e resina, fita

reforçada alta resistência ao rasgamento, alta

adesão. Ref. Adere, 3m, eurocel ou similar de

melhor qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 7,57 R$ 193.716,30 R$ 7,17

14 144387 RS

6409 – papel sulfite A4 – tipo de papel:

sulfite/apergaminhado; ph do papel: alcalino

(7,5 a 8,5); cor: branco; alvura: no mínimo de

90% (alta); opacidade: no mínimo de 87%;

tamanho A4: 210x297mm; gramatura: 75

g/m²; faces: lisas, sem timbre; certificação:

cerflor/INMETRO; pacote: resmas de 500

(quinhentos) folhas; embalagem: pacote de

resma envolta em material impermeável,

contra umidade, contendo a marca do

fabricante; acondicionamento: em caixas de

papelão devidamente lacradas com 10

resmas.

R$ 15,41 R$ 2.225.003,67 R$ 13,90

15 254268 UN

9995 – envelope kraft bolha, para

acondicionar cd e dvd - revestido

internamente com plástico bolha; com fecho

autoadesivo de fita duplaface; dimensões

externas aproximadas de 18x19cm e

dimensões internas aproximadas de

16x18cm; ideal para acondicionamento de

mídia dvd ou cd

R$ 1,96 R$ 498.365,28 R$ 1,46

16 169398 UN

10337 – mídia cd-r, gravável, 700mb de

capacidade - capacidade de armazenamento

de 700 mb/80 minutos, que possibilita gravar

dados, áudio, vídeo, fotos, etc. Compatível

com todos os aparelhos de gravação e

reprodução de dados. Embalados

individualmente, em caixa acrílica, lacrado e

com código de barras do fabricante.

R$ 2,40 R$ 406.555,20 R$ 2,25
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17 84870 UN

11490 – mídia dvd-r, gravável, capacidade de

4,7gb - capacidade de armazenamento de 4,7

gb/ 120 minutos, que possibilita gravar dados,

áudio, vídeo, fotos, etc. Compatível com

todos os aparelhos de gravação e reprodução

de dados. Embalados individualmente em

caixa acrílica, lacrado, com código de barras

do fabricante.

R$ 2,62 R$ 222.359.40 FRACASSADO

18 10500 UN

12565 – apoio de punho para teclado de

computador – especificações e

características conforme cadernos de

mobiliário do tjgo: material elastômero, tecido

e gelatina de silicone, tipo ergonômico, cor

preta, comprimento 500mm, largura 92mm,

altura de apoio do punho 22mm, aplicação

para digitação, base antiderrapante, marca

maxprint ou similar de melhor qualidade (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 25,14 R$ 263.970,00 FRACASSADO

19 750 RL

11517 – papel pardo reciclado para

embalagem, rolo de 200m x 60cm 80g/m²,

rolo de 200m x 60cm

R$ 84,64 R$ 63.480,00 R$ 75,60

20 10500 UN

11519 – mouse pad ergonômico superfície

em tecido especial para mouse óptico, base

em espuma com 5mm e base de contato com

a mesa antiderrapante. Tamanho da base:

25,5cm x 21,5cm. Tamanho de apoio para o

punho: 13cm x 6,5cm x 2,4cm. Acabamento

na cor preta com a logomarca impressa em

policromia

R$ 23,78 R$ 249.690,00 FRACASSADO

Álcool Etílico 70% líquido 1L – frasco de 1

(um) litro – aproximadamente 1 (um)

quilograma, composto de álcool etílico 70%
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21 FR 15000

(setenta por cento), próprio para limpeza e

desinfecção, líquido, acondicionado em

embalagem reforçada, própria para transporte

e aprovada pelo

INMETRO, com validade mínima de 24

(vinte e quatro) meses.

R$ 6,35 R$ 95.250,00 R$ 6,20

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MEs e EPPs

22 242 CX

1305 – etiqueta adesiva 107 x 36mm, 2

carreiras - formato retangular, caixa com

8.000 etiquetas, adesivo permanente,

garantia de 12 meses

R$ 109,90 R$ 26.595,80 FRACASSADO

23 192 CX

3007 – etiqueta adesiva 70 x 23mm, 2

carreiras - caixa com 12.000 etiquetas

R$ 156,06 R$ 29.963,52 R$ 98,43

24 50000 UN

3725 – caneta esferográfica azul - caneta

esferográfica escrita média, resinas

termoplásticas, tinta a base de corantes

orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera

de

R$ 0,42 R$ 21.000,00 R$ 0,40

25 3835 PCT

6398 – grampo para prender papel perfurado,

tipo trilho, macho e fêmea, de plástico - para

encadernação de processo, confeccionado

em plástico branco leitoso flexível, “fêmea”

com 80mm, entre furos, e de no mínimo 12cm

de comprimento e com 15mm de largura,

“macho” com no mínimo 30cm de

comprimento, haste da parte do “macho”

dentadas (6 dentes por haste), pacote c/

50 (cinquenta) conjuntos

R$ 15,01 R$ 57.563,35 R$ 9,63

2038 – etiqueta adesiva para impressora

laser, 38,1 x 99,1mm, 14 etiquetas por folha -

etiqueta inkejet laser, retangular, cor branca,
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26 1500 CX adesivo permanente. Tamanho da etiqueta

(mm) 38,1 x 99,0, 14 etiquetas por folha,

etiquetas por envelope 1400.

R$ 42,97 R$ 64.455,00 R$ 25,48

27 750 UN

2660 – perfurador de papel pequeno com

base e cabo em ferro fundido; com

capacidade para até 60 folhas de 75g/m²; na

cor cinza claro, modelo profissional

dimensões 115x165x180mm, abertura:

10mm. Distância entre furos 80mm, distância

da margem: 08mm, pinos em aço trefilado,

temperado e zincado. Ref. Condor, cávia ou

similar de melhor qualidade.

R$ 77,88 R$ 58.410,00 R$ 72,80

28 275 UN

3123 – perfurador de papel industrial

mecanismo em metal, de 2 furos, estrutura

em metal, perfuradores em aço temperado e

afiados, escala para ajuste de formato de

papel, medindo:

190 x 200 x 385 mm ( L X A X C), com alta

capacidade de perfuração simultânea de até

180 (centro e oitenta) folhas de 75g/m²,

garantia de pelo menos 20 mil perfurações,

deverá possuir 4 discos reservas e manual

com instruções de uso, compartimento de

armazenamento de confetes e compartimento

para peças - garantia de 05 anos. Ref.

Maped, kangaro ou similar de melhor

qualidade

R$ 830,03 R$ 228.258,25 R$ 828,90

29 750 PCT

11677 – avental descartável sem manga,

paciente – em tecido não tecido – tnt 10

unidades por pacote

R$ 31,19 R$ 23.392,50 R$ 30,65

30 500 BB

7679 – bobina de etiquetas em papel couchê

para código de barras, tamanho 100 x

125mm - tubete interno de 7,5 cm de
R$ 41,50 R$ 20.750,00 FRACASSADO
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diâmetro.

31 1662 UN

1654 – tesoura para escritório - tesoura

multiuso, medindo aproximadamente 20cm

de comprimento, toda em inox resistente,

formato anatômico, fio liso, destro. Ref.

Mundial, tramontina, ou similar de melhor

qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 18,60 R$ 30.913,20 FRACASSADO

32 1897 UN

4367 – grampeador de papel pequeno

grampo 26/6 (padrão), com corpo em aço

escovado e estrutura metálica na cor prata,

base emborrachada, botão de acionamento

para injeção de grampos na parte traseira

abastecimento dos grampos na parte frontal,

capacidade para grampeador até 40 folhas,

bigorna de duas funções, com trilho e escala

de ajuste de profundidade (alcance de

100mm), utiliza grampos variados (23/6, 26/6,

23/8 e 24/8). Tamanho mínimo de 6,5cm x

4,0cm x 18cm (a x l x c). Ref. Cis, maped,

similar ou de melhor qualidade. (TCU –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário

R$ 67,50 R$ 128.047,50 R$ 51,90

33 12500 UN

4783 – fita adesiva 45mm x 45m transparente

- para empacotamento, composto por

polipropileno bi-orientado e adesivo acrílico à

base d'água. Ref. Eurocel, 3m, adere ou

similar de melhor qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 2,02 R$ 25.250,00 FRACASSADO

34 8530 UN

5771 – fita crepe 50mm x 50m branca

fabricada em papel crepado 40g, adesivo a

base de borracha sintética e resina, fita

reforçada alta resistência ao rasgamento, alta

adesão. Ref. Adere, 3m, eurocel ou similar de

R$ 7,57 R$ 64.572,10 R$ 7,17
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melhor qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

35 48128 RS

6409 – papel sulfite A4 – tipo de papel:

sulfite/apergaminhado; ph do papel: alcalino

(7,5 a 8,5); cor: branco; alvura: no mínimo de

90% (alta); opacidade: no mínimo de 87%;

tamanho A4: 210x297mm; gramatura: 75

g/m²; faces: lisas, sem timbre; certificação:

cerflor/INMETRO; pacote: resmas de 500

(quinhentos) folhas; embalagem: pacote de

resma envolta em material impermeável,

contra umidade, contendo a marca do

fabricante; acondicionamento: em caixas de

papelão devidamente lacradas com 10

resmas.

R$ 15,41 R$ 741.652,48 R$ 13,90

36 84756 UN

9995 – envelope kraft bolha, para

acondicionar cd e dvd - revestido

internamente com plástico bolha; com fecho

autoadesivo de fita duplaface; dimensões

externas aproximadas de 18x19cm e

dimensões internas aproximadas de

16x18cm; ideal para acondicionamento de

mídia dvd ou cd

R$ 1,96 R$ 166.121,76 R$ 1,46

37 56466 UN

10337 – mídia cd-r, gravável, 700mb de

capacidade - capacidade de armazenamento

de 700 mb/80 minutos, que possibilita gravar

dados, áudio, vídeo, fotos, etc. Compatível

com todos os aparelhos de gravação e

reprodução de dados. Embalados

individualmente, em caixa acrílica, lacrado e

com código de barras do fabricante.

R$ 2,40 R$ 135.518,40 R$ 2,25

11490 – mídia dvd-r, gravável, capacidade de

4,7gb - capacidade de armazenamento de 4,7
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38 28290 UN

gb/ 120 minutos, que possibilita gravar dados,

áudio, vídeo, fotos, etc. Compatível com

todos os aparelhos de gravação e reprodução

de dados. Embalados individualmente em

caixa acrílica, lacrado, com código de barras

do fabricante.

R$ 2,62 R$ 74.119,80 FRACASSADO

39 3500 UN

2565 – apoio de punho para teclado de

computador – especificações e

características conforme cadernos de

mobiliário do tjgo: material elastômero, tecido

e gelatina de silicone, tipo ergonômico, cor

preta, comprimento 500mm, largura 92mm,

altura de apoio do punho 22mm, aplicação

para digitação, base antiderrapante, marca

maxprint ou similar de melhor qualidade (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 25,14 R$ 87.990,00 FRACASSADO

40 250 RL

11517 – papel pardo reciclado para

embalagem, rolo de 200m x 60cm 80g/m²,

rolo de 200m x 60cm

R$ 84,64 R$ 21.160,00 R$ 75,60

41 3500 UN

11519 – mouse pad ergonômico superfície

em tecido especial para mouse óptico, base

em espuma com 5mm e base de contato com

a mesa antiderrapante. Tamanho da base:

25,5cm x 21,5cm. Tamanho de apoio para o

punho: 13cm x 6,5cm x 2,4cm. Acabamento

na cor preta com a logomarca impressa em

policromia

R$ 23,78 R$ 83.230,00 FRACASSADO

42 FR 5000

Álcool Etílico 70% líquido 1L – frasco de 1

(um) litro – aproximadamente 1 (um)

quilograma, composto de álcool etílico 70%

(setenta por cento), próprio para limpeza e

desinfecção, líquido, acondicionado em

embalagem reforçada, própria para transporte

R$ 6,35 R$ 31.750,00 R$ 6,20
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e aprovada pelo

INMETRO, com validade mínima de 24

(vinte e quatro) meses.

EXCLUSIVO PARA EMEs e EPPs

43 60 RL

13431 – fita ribbon cera 110mm x 74m, para

impressora zebra - rolo com no mínimo 74m,

própria para uso em impressora térmica

zebra 100 x 50 36

R$ 8,28 R$ 496,80 R$ 5,25

44 850 CX

6405 – etiqueta adesiva 128 x 74mm, 1

carreira - caixa com 2.000 etiquetas

R$ 67,61 R$ 57.468,50 FRACASSADO

45 139000 UN

13460 – etiqueta adesiva em papel couchê,

cor laranja, 100 x 50mm - tubete interno: 1"

(25 mm); quantidade por rolo: tubete 1" 1390

por rolo; metragem 74 m = 1.390 etiquetas,

rolo com 01 carreira com 1.390 etiquetas.

R$ 0.03 R$ 4.170,00 FRACASSADO

46 610 RL

8501 – etiqueta adesiva formato 30 x 60mm

em papel couchê - tubete interno de 7,5cm de

diâmetro

R$ 25,20 R$ 15.372,00 FRACASSADO

47 87000 UN

4751 – caneta esferográfica preta – caneta

esferográfica escrita média, resinas

termoplásticas, tinta a base de corantes

orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera

de tungstênio de 1mm, corpo em poliestireno

hexagonal todo transparente, características

adicionais, com orifício p/ suspiro lateral

central, tampa clipe ventilada, fixada sob

pressão, capacidade para escrita de 1.500

mt, . Tipo bic ou similar com mesmo padrão

de qualidade, apresentar certificado de que o

material esteja em

conformidade com a abnt NBR

R$ 0,41 R$ 35.670,00 FRACASSADO
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16108:2012. Acreditado pelo INMETRO.

(TCU – Acórdão 2401/2006, 9.3.2 -

Plenário)

48 22000 UN

4043 – caneta esferográfica vermelha caneta

esferográfica escrita média, resinas

termoplásticas, tinta a base de corantes

orgânicos, solventes, ponta de latão, esfera

de tungstênio de 1mm, corpo em poliestireno

hexagonal todo transparente, características

adicionais, com orifício p/ suspiro lateral

central tampa clipe ventilada, fixada sob

pressão, capacidade para escrita de 1.500

mt, . Tipo bic ou similar com mesmo padrão

de qualidade, apresentar certificado de que o

material esteja em conformidade com a abnt

NBR

16108:2012. Acreditado pelo INMETRO.

(TCU – Acórdão 2401/2006, 9.3.2 –

Plenário)

R$ 0,41 R$ 9.020,00 FRACASSADO

49 12684 CX

1449 – colchete latonado n. 12 - tipo bailarina

fabricado em aço galvanizado, diâmetro

aproximado da cabeça 14mm, comprimento

aproximado das pernas 63mm, para 270

folhas, de manuseio simples que consiste em

dobrar suas duas hastes de aço caixa com 72

unidades. Ref. Acc. Bacchi, gasper ou similar

de melhor qualidade.

R$ 3,85 R$ 48.833,40 FRACASSADO

50 25585 UN

5014 – cola branca de 90g - cola líquida,

branca, para papel; não tóxica, não

inflamável, lavável, transparente ao secar,

composição de resina de p.v.a., embalagem

de fonte sustentável pet 100% reciclado,

frasco retangular em pet, bico aplicador com

boca de 1 mm (fino), tampa furos para
R$ 1,95 R$ 49.890,75 R$ 1,54
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respiro, frasco com 90g, validade mínima 36

meses. Ref. Acrilex ou similar de melhor

qualidade, com selo do INMETRO. (TCU -

Acórdão

2401/06, 9.3.2 – Plenário)

51 3100 UN

1891 – pasta polionda, lombada 20mm com

aba elástica, fabricada em polipropileno

resistente e proteção antiumidade. Ref.

Polibras, ou similar de melhor qualidade.

(TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 3,68 R$ 11.408,00 R$ 3,26

52 7200 CX

2437 – clips em aço, 6/0, extra grande clips

galvanizado 6/0, fabricado de arame de aço,

com tratamento anti ferrugem, acondicionado

em caixa de papelão contendo 50 unidades.

R$ 2,40 R$ 17.280,00 R$ 1,54

53 11040 UN

3297 – pasta de papelão com aba e elástico -

cartão 300g/m2, o elástico deverá ser da

mesma cor da pasta, transpassado em ilhós

metálicos, e abas internas com no mínimo

5,5cm. Ref. Dello ou de melhor qualidade.

(TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 1,83 R$ 20.203,20 FRACASSADO

54 4120 UN

3982 – pasta polionda, lombada 50mm com

aba elástica, fabricada em polipropileno

resistente e proteção antiumidade. Ref.

Polibras, ou similar de melhor qualidade.

(TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 4,70 R$ 19.364,00 R$ 3,95

55 700 BB

6181 – bobina ribbon 110mm x 450m tipo

cera - para uso de impressora de etiqueta

zebra s600, validade 36 meses. (TCU –

Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 32,28 R$ 22.596,00 R$ 30,80
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56 60000 UN

6228 – pasta em l, tamanho A4 transparente,

em polipropileno de alta densidade, incolor,

pacote com 10 unidades, corte em meia-lua

na borda direita superior, medida aprox.

220mm x 310mm. Ref. Plastpark, acp, yes ou

similar de melhor qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 0,60 R$ 36.000,00 R$ 0,60

57 200 BB

8000 – bobina ribbon 60mm x 450m tipo cera

– ref. Marca zebra ou similar de melhor

qualidade, validade 02 anos

R$ 34,73 R$ 6.946,00 R$ 16,99

58 9030 UN

9134 – pasta de papelão com grampo e trilho

plástico – pasta dobrada com grampo trilho,

medindo aproximadamente 340 mm de

comprimento e 245 mm de largura, com

grampo trilho plástico super resistente na cor

branca

R$ 2,08 R$ 18.782,40 R$ 1,20

59 600 UN

11208 – óculos de segurança - proteção dos

olhos contra partículas volantes leves

multidirecionais e poeira. Deverá proporcionar

visão panorâmica e periférica. Óculos de

proteção, ampla visão, com lente em

policarbonato incolor anti-embaçante e

anti-risco, hastes sem regulagem com fendas

para ventilação. Haste regulável e dipositivo

que apóia o óculos no septo nasal. Suas

condições deverão atender à norma

ansi.z.87.1

R$ 7,76 R$ 4.656,00 DESERTO

60 1622 UN

11513 – fita adesiva 12mm x 40m

transparente – material polipropileno, tipo

monoface, largura aproximada de 12mm.

Comprimento do rolo 40 metros. Ref. Eurocel,

3m, adere ou similar de melhor qualidade

R$ 0,84 R$ 1.362,48 R$ 0,84
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61 1210 RL

11542 – fitilho para empacotar, rolo de 1kg -

fabricado com matéria-prima de alta

qualidade, polipropileno 100% reciclável

R$ 11,10 R$ 13.431,00 DESERTO

62 400 UN

11613 – cadeado 45mm - acompanha 2

chaves. 45mm

R$ 19,87 R$ 7.948,00 FRACASSADO

63 200 UN

11973 – cadeado 35mm - acompanha 2

chaves 35mm

R$ 16,63 R$ 3.326,00 FRACASSADO

64 1000 BB

11974 – bobina térmica 57 x 40m para relógio

de ponto - papel térmico termoscript kph 856.

Largura: 57 mm. Comprimento: 40 metros

R$ 3,08 R$ 3.080,00 R$ 2,72

65 30 KG

13023 – saco plástico transparente medindo

10 x 15, micra 0,015

R$ 40,93 R$ 1.227,90 FRACASSADO

66 30 KG

13024 – saco plástico transparente medindo

10 x 20, micra 0,015

R$ 40,68 R$ 1.220,40 FRACASSADO

67 30 KG

13025 – saco plástico transparente medindo

10 x 30, micra 0,015

R$ 44,93 R$ 1.347,90 FRACASSADO

68 30 KG

13026 – saco plástico transparente medindo

20 x 30, micra 0,015

R$ 48,63 R$ 1.458,90 FRACASSADO

69 19133 UN

4025 – caneta marcadora de cd, cor preta -

tinta resistente a água, resistente a

descoloração, secagem rápida, ref. Bic, pilot,

faber- castell ou similar de melhor qualidade.

(TCU – Acórdão 2401/06, 9.3.2 – Plenário)

R$ 1,67 R$ 31.952,11 R$ 1,57

6215 – caneta marca texto amarela - ponta

poliéster formato chanfrado - espessura de

traço: 1mm para sublinhar e 4mm para

destacar, ponta e pavio em fibra poliéster,
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70 52890 UN indeformável. Tinta de composição especial

fluorescente na cor amarela. Não tôxico.

Resistência à luz. Não recarregável.

Referência: faber-castell, tilibra, stabilo, pilot,

maxprint, cis ou similar de melhor qualidade.

R$ 0,83 R$ 43.898,70 R$ 0,78

71 17800 CX

6410 – grampo padrão para grampeador

pequeno, tamanho 26/6 - tamanho padrão,

medida 26/6, em aço galvanizado, grampeia

cerca de 10 a 20 fls. Ref. Frama, cis, acc ou

similar de melhor qualidade; caixa com 5000

unidades. (TCU - Acórdão 2401/06, 9.3.2)

R$ 2,91 R$ 51.798,00 FRACASSADO

72 3920 UN

1261 – livro ata de 100 fls - sem margem,

formato 203mm x 298mm, capa/contracapa:

papelão e papel kraft, folhas internas: papel

off-set 56 g/m² . Ref. Tilibra ou similar de

melhor qualidade (TCU – Acórdão 2401/2006,

9.3.2 –

Plenário)

R$ 7,72 R$ 30.262,40 R$ 6,83

73 6200 UN

1340 – pincel atômico azul - com tinta

permanente à base de álcool, com ponta

chanfrada de feltro indeformável, com escrita

2mm a 8mm, secagem rápida, com

identificação do produto e marca do

fabricante. Ref. Pilot, bic, fabercastell ou

similar de melhor qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 2,44 R$ 15.128,00 R$ 1,23

74 154081 UN

1693 – envelope saco pardo grande, 310mm

x 410mm - 310mm x 410mm, 80 gr - kraft

natural. Embalado em caixa reforçada com

250 unidades. O produto deve possuir

certificação de cadeia de custódia, concedida

pelo FSC

Forest Ftewarship Council

R$ 0,30 R$ 46.224,30 R$ 0,29
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75 170000 UN

2326 – envelope saco pardo pequeno,

240mm x 340mm - 240mm x 340mm 80gr -

kraft natural. Embalado em caixa reforçada

com 250 unidades. O produto deve possui

certificação de cadeia de custódia, concedida

pelo FSC - Forest

Stewarship Council

R$ 0,21 R$ 35.700,00 R$ 0,16

76 1000 UN

2501 – cola branca pva de 1kg - cola liquida,

branca, para papel, não tóxica, não

inflamável, solúvel em água, transparente ao

secar, em acetato de polivinila e bactericida

tipo benzoatizol. frasco com 1kg. validade

mínima 02 (dois) anos a contar da data da

entrega. Ref. Tenaz, scotch, mercur ou

similar de melhor qualidade.

R$ 16,46 R$ 16.460,00 R$ 7,89

77 2100 PCT

2883 – lacre plástico azul – lacre com

tamanho de aproximadamente 16cm.

R$ 8,40 R$ 17.640,00 R$ 7,49

78 10000 CX

3121 – clips em aço, 4/0, grande – em aço

niquelado, fabricado com arame de aço, com

tratamento antiferrugem, caixa com 50

unidades. Marca: gasfer, bacchi, ou similar de

melhor qualidade. (TCU – Acórdão 2401/06,

9.3.2 – Plenário)

R$ 1,42 R$ 14.200,00 FRACASSADO

79 2000 UN

3135 – almofada para carimbo, n. 4, azul

grande, medindo 10,5 x 18cm. Composição

da tinta: água, corantes orgânicos, glicol e

conservantes. Composição do estojo: resina

termoplástica, tecido de algodão e feltro.

Sem

álcool.

R$ 6,64 R$ 13.280,00 R$ 5,19

3217 – lápis de escrever preto produzido com
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80 70000 UN

madeira reflorestada, formato sextavado,

graduação do grafite: 2b, cor: preta, 175 mm

de comprimento, sem borracha, mina

resistente. Ref. Fabercastell ou similar de

melhor qualidade. O produto deve possui

certificação: FSC (TCU – Acórdão 2401/2006,

9.3.2 –

Plenário)

R$ 0,43 R$ 30.100,00 R$ 0,24

81 50 UN

3440 – aplicador para fita lacradora, 50mm -

suporte para fita lacradora tipo crepe ou

prolipropileno: estrutura metálica, cabo

anatômico de plástico; botão com ajuste de

pressão; aplicador de fita de até 50mm. Ideal

para profissionais que necessitam utilizar o

produto para o fechamento de embalagens

com maior agilidade.

R$ 41,38 R$ 2.069,00 R$ 27,00

82 1120 PCT

3625 – liga elástica amarela - utilizado para

embalagem em geral, amarração de

pequenos objetos, pacote com 1kg. Ref.

Mercur, red bor, fulgor ou similar de melhor

qualidade.

R$ 16,10 R$ 18.032,00 R$ 14,62

83 2220 UN

4489 – pasta az estreita - com ferragem

niquelada para prender papel perfurado,

tamanho ofício, com ferragem de alavanca

cromada, com visor, índice alfabético, sem

cantos vivos e/ou rebarbas.

R$ 10,52 R$ 23.354,40 R$ 8,84

84 17232 CX

4532 – clips em aço, 2/0, médio - em aço

niquelado, fabricado com arame de aço, com

tratamento antiferrugem, caixa com 100

unidades. Marca: gasfer, bacchi ou similar de

melhor qualidade. (TCU Acórdão 2401/06,

9.3.2 – Plenário)

R$ 1,10 R$ 18.955,20 FRACASSADO
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85 12000 UN

4541 – pilha aa - voltagem 1,5v, 0,00% de

cádmio e mercúrio, validade mínima 05 anos,

embalagens c/2 pilhas. Ref. Sony, panasonic,

philips ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão

2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 1,49 R$ 17.880,00 FRACASSADO

86 2100 UN

4675 – pasta suspensa - possui 8 (oito)

diferentes furações para grampo plástico,

abas coladas internamente com 6 (seis)

posições para visor e etiqueta, com

gramatura de 620 g/m² a 690 g/m², espessura

0,50 mm, cor castanho; acessório incluso

para cada pasta suspensa: 1 (hum) visor

plástico em polipropileno próprio para pasta

suspensa que permita a visualização em dois

ângulos na cor cristal (transparente), medindo

70x30x8mm, cartão timbó super (620 a

690g/m²), acompanha etiqueta

(off-set 120g/m²), grampo plástico (pe) e 2

hastes plásticas brancas 405x15mm (ps).

Ref. Dellotimsuper ou similar de melhor

qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 3,20 R$ 6.720,00 R$ 3,20

87 5028 UN

4721 – fita crepe 19mm x 50m cor branca -

fabricada no papel crepado 40g, adesivo à

base de borracha sintética e resina, fita

reforçada com alta resistência ao

rasgamento, alta adesão. Ref. Adere, 3m,

eurocel ou similar de melhor qualidade.

R$ 2,89 R$ 14.530,92 R$ 2,71

4819 – estilete largo – estilete retratil,

profissional, corpo em termoplástico com guia

de lâmina; estrutura em plástico rígido, na cor

amarela ou laranja com detalhes em preto;

lâmina com dispositivo de travamento por
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88 15246 UN
rosqueamento; lâmina de aço em aço

carbono temperado de 18mm de

comprimento com ranhura para fragmentação

da lâmina no topo. Marca: cis, work,

tramontina, starrett, similar ou de melhor

qualidade. (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 1,89 R$ 28.814,94 FRACASSADO

89 10000 UN

5281 – borracha de apagar branca borracha

branca, macia, especial para apagar escrita a

lápis, em vinil, medindo 42mm x 21mm x

11mm, com capa plástica protetora

ergonômica, caixa com 24 unidades.. Ref.

Faber castell, similar ou de melhor qualidade.

R$ 0,74 R$ 7.400,00 R$ 0,56

90 7173 CX

5711 – colchete latonado n. 08 - tipo bailarina

fabricado em aço galvanizado diâmetro

aproximado da cabeça 12mm, comprimento

aproximado das pernas 40mm, para 180

folhas, de manuseio simples que consiste em

dobrar suas duas hastes de aço, embalado

em caixa com 72 unidades ref. Acc, bacchi,

gasper ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão 2401/06, 9.3.2 – Plenário)

R$ 2,54 R$ 18.219,42 FRACASSADO

91 370 UN

5802 – reabastecedor para pincel atômico,

cor azul - embalagem com 40ml

R$ 3,50 R$ 1.295,00 R$ 3,44

92 6000 UN

5871 – barbante cru 12 fios - 100% algodão,

12 fios retorcidos, rolo com 250gr. embalado

individualmente ref. Corbatex ou similar de

melhor qualidade

R$ 4,66 R$ 27.960,00 FRACASSADO

93 5530 UN

5881 – pasta az larga - com ferragem

niquelada para prender papel perfurado,

R$ 6,94 R$ 38.378,20 FRACASSADO
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tamanho ofício, com ferragem de alavanca

cromada, com visor, índice alfabético, sem

cantos vivos e/ou rebarbas.

94 5000 FR

6210 – tinta para carimbo cor azul, 40ml tinta

para carimbo, sem óleo, acondicionada em

frasco plástico reciclável, contendo 40 ml,

própria para almofada de carimbo,

proporcionando ótima aderência e grande

durabilidade, composição química de água,

corante orgânico, glicol e conservantes.

R$ 1,55 R$ 7.750,00 FRACASSADO

95 2350 RS

7872 – papel sulfite A4, amarelo - 210mm x

297mm, certificação: cerflor/INMETRO,

resma com 100 folhas. Ref. chamex, report

ou similar de melhor qualidade.

(TCU – Acórdão 2401/2006, 9.3.2,

Plenário)

R$ 4,92 R$ 11.562,00 R$ 3,44

96 546 RL

8312 – fita zebrada para sinalização

produzida em filme de polietileno sem

adesivo, impresso em duas cores

(amarela e preta) de alta resistência, rolo com

medida 70mm x 200m. Ref. Balaska, 3m,

eccofer ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 8,03 R$ 4.384,38 R$ 7,87

97 5000 UN

10717 – fita para impressora matricial Epson

ERC 39 nylon hd, 13,00mm x 4,2m. (TCU

– Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 7,20 R$ 36.000,00 FRACASSADO

98 500 BB

10718 – bobina de papel para impressora

Epson ERC 39, 80mm x 40m - para uso em

ecf; papel kpr, impressora matricial 11479 –

envelope ofício timbrado tribunal de justiça,

R$ 4,70 R$ 2.350,00 FRACASSADO

Nº Processo PROAD: 202103000264990

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 16/09/2021 às 18:22.
Para validar este documento informe o código 451498182017 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



114 x 229mm - timbrado tjgo, tamanho

aproximado de 114 x 229mm, caixa com

1.000 unidades

99 100000 UN

11479 – envelope ofício timbrado tribunal de

justiça, 114 x 229mm - timbrado tjgo,

tamanho aproximado de 114 x 229mm, caixa

com 1.000 unidades

R$ 0,13 R$ 13.000,00 R$ 0,11

100 10000 UN

11480 – pilha AAA - voltagem 1,5v, 0,00% de

cádmio e mercúrio, validade mínima 05 anos,

embalagens c/2 pilhas. Ref. Sony, panasonic,

philips ou similar de melhor qualidade. (TCU

– Acórdão 2401/2006,

9.3.2, Plenário)

R$ 1,61 R$ 16.100,00 FRACASSADO

101 218000 UN

11507 – envelope ofício timbrado comarca,

114 x 229mm - medindo 114 x 229mm,

envelope comum

R$ 0,13 R$ 28.340,00 R$ 0,11

102 580 UN

11543 – livro de registro de protocolo e

correspondência - com 104 folhas, formato:

153mm x 216mm, capa/contracapa: papelão

697 g/m², revestido por papel off-set 120

g/m², folhas internas: papel off-set 63 g/m².

(TCU – Acórdão 2401/2006, 9.3.2, Plenário)

R$ 8,24 R$ 4.779,20 R$ 7,58

103 150 BB

12281 – bobina de papel para impressora

térmica, 57mm x 22m, central de incêndio –

papel térmico / para central de incêndio.

R$ 2,10 R$ 315,00 R$ 1,86

104 200 UN

12390 – pasta catálogo, com 100 fls de

plástico tipo saco - pasta arquivo, material

plástico, tipo catálogo, largura 220 mm, altura

420 mm, cor preta, capacidade 100 fl

R$ 15,62 R$ 3.124,00 FRACASSADO

12394 – pen drive 16gb - pen drive usb de
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105 600 UN 16 gb R$ 25,19 R$ 15.114,00 R$ 24,00

106 166370 UN

3533 – envelope saco pardo médio, 260mm x

360mm - 260mm x 360mm, 80 gr - kraft

natural. Embalado em caixa reforçada com

250 unidades. O Produto deve possuir

certificação de cadeia de custódia, concedida

pelo FSC – Forest

Stewarship Council

R$ 0,26 R$ 43.256,20 R$ 0,19

107 9546 UN

3489 – extrator de grampo – formato espátula

em aço inox, comprimento

projetado no plano

(aproximado) 150mm, largura da ponta

(aproximada) 10mm, largura do corpo

(aproximado) 15mm e espessura (mínima)

bitola n° 20 msg = 0,91 mm. Ref. Japam ou

similar de melhor qualidade (TCU – Acórdão

2401/2006, 9.3.2 – Plenário)

R$ 1,35 R$ 12.887,10 FRACASSADO

108 1200 RL

5309 – filme stretch para paletização, 50cm -

filmes strech, transparente, alta resistência

mecânica (tração e alogamento), alto poder

de aderência (pega), elevada resistência a

perfuração, aumentando a proteção contra

"cantos vivo", alta retenção de carga

(compactação), atóxico, 100% reciclável:

medindo 50 cm largura ou 500 mm,

comprimento 300 mts, espessura de 25

micras, de aplicação manual.

R$ 59,42 R$ 71.304,00 FRACASSADO

109 30 KG

13022 – saco plástico

transparente para acondicionar armas,

64 x 39cm, micra 0,012

13027 – saco plástico transparente, 30 x 40,

micra 0,015

R$ 56,30 R$ 1.689,00 DESERTO
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110 30 KG
13027- Saco plástico transparente, 30 x

40, micra 0,015

R$ 32,63 R$ 978,90 DESERTO

111 6000 UN

11551 – caixa de arquivo-

morto, pequena, administrativa, 360 x 140 x

255 mm, espessura de 3 mm

R$ 2,47 R$ 14.820,00 FRACASSADO

112 200 UN

Pilha pequena para uso em controle remoto

de portão, 23A, 12V

R$ 3,90 R$ 780,00 R$ 2,80

113 200 UN

Bateria redonda de lítio, achatada, para uso

em controle remoto de portão, 3V

R$ 2,19 R$ 438,00 R$ 1,50

114 300 RL

Fita adesiva dupla face, fixação forte, suporte

de peso aproximado de 5 kg/20 cm, medindo

24 mm x 2 m

R$ 23,05 R$ 6.915,00 R$ 10,99

115 500 RL

Etiqueta adesiva em papel couchê, cor

branca, 100 x 50mm - tubete interno: 1" (25

mm); quantidade por rolo: tubete 1" 1390 por

rolo; metragem 74 m = 1.390 etiquetas, rolo

com 01 carreira com 1.390 etiquetas.

R$ 34,78 R$ 17.390,00 FRACASSADO

116 10 UN

Fita Dupla Face Vhb transparente 9mmx20

mts

R$ 38,41 R$ 384,10 R$ 32,00

117 10 RL

Fita Dupla Face Vhb acrílica cor branca

12mmx33 metros

R$ 101,15 R$ 1.011,50 R$ 100,00

118 100 PCT

Fixador Suporte adesivo para quadros velcro

médio

R$ 21,43 R$ 2.143,00 R$ 21,43

119 1 RL

Cabo de aço flexível revestido em nylon 20lbs

(0,38mm) rolo 500m

R$ 313,00 R$ 313,00 DESERTO

Anilha/luva para encastoar cabo de aço
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120 20 UN 2,4mm pacote com 100 pçs R$ 30,50 R$ 610,00 DESERTO

121 3 FR

Corrente sem fim, tipo vitória, aço

galvanizado, medida do elo – 1,2 x 6,5 x 23 =

#7 rolo de 100m

R$ 437,00 R$ 1.311,00 DESERTO

122 10 UN Cadeado CTR 50mm, com chave tetra R$ 125,72 R$ 1.257,20 DESERTO

AMPLA DISPUTA

123 728 CX

1728 – etiqueta adesiva 107 x 36mm, 1

coluna – caixa com 4.000 etiquetas

R$ 100,90 R$ 73.455,20 R$ 73,00

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MEs e EPPs

124 242 CX

1728 – etiqueta adesiva 107 x 36mm, 1

coluna – caixa com 4.000 etiquetas

R$ 100,90 R$ 24.417,80 R$ 73,00

Ademais, constata-se que foram fracassados os itens 1, 9, 10, 12, 17,

18, 20, 22, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 62, 63, 65, 66, 67, 68,

71, 78, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 104, 107, 108, 111 e 115, bem

como desertos os itens 59, 61, 109, 110, 119, 120, 121 e 122.

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento retro,

e com fulcro no artigo 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000, bem

como na Lei nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista

notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 40/2021 (evento

472/473), homologo e autorizo a formalização das atas de registro de preços com

as empresas vencedoras.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Expeça-se comunicação à unidade demandante, a saber, Diretoria

Administrativa, acerca do teor deste despacho, e para que adote as medidas
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necessárias em relação aos itens que foram fracassados e desertos no certame,

cuidando de revisar a pesquisa de preços, a fim de constatar se houve eventual

inconsistência nos preços estimados por esta Administração.

Publique-se.

Após, retornem-se os autos à assessoria jurídica para as providências

subsequentes. 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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