
ATO CONVOCATÓRIO 
20/2017 

Processo de Compra de Materiais de Consumo  
 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA/QUALIDADE DO 

PRODUTO  

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 04 de janeiro de 2018 

HORÁRIO: 12h00min  

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1 – Torna-se público, para conhecimento dos interessados que, no dia 04 de janeiro de 

2018 serão analisados os orçamentos encaminhados ao e-mail 

orcamento@institutoelo.org.br, visando à compra de materiais de escritório. 

 

1.2 – A proposta deverá ser encaminhada ao Instituto Elo, no e-mail 

orcamento@institutoelo.org.br, até as 12h00min da data acima designada, com tolerância 

máxima de 10 (dez) minutos. 

 

2 – DO OBJETO 

 

O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para 

fornecimento de material de escritório para sede administrativa do Instituto Elo, 

nas especificações descritas no item 2.1. 

 

2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

 

ITENS RELACIONADOS QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 

1 Agenda  Unidade 

Retangular, tamanho 
aproximado  145x205mm, 1 
dia por página, acabamento 
brochura, capa dura. 

2 Almofada para carimbo Unidade 
Cores preta e azul, tamanho 
aproximado 6,7 x 11,0 cm. 

3 Apagador para quadro branco Unidade   

4 Apontado de lápis Unidade 
Escolar, simples, formato 
retangular, corpo plástico; 

5 Caixa para correspondência dupla Unidade 
Acrílico, tamanho 
aproximado 111 x 253 x 435  

6 Caixa para correspondência tripla Unidade 
Acrílico, tamanho 
aproximado 180 x 253 x 515  

7 Borracha branca  Caixa com 12 unidades 
 Tamanho aproximado 4,2 
x2,9 1cm  

8 Caneta para retro projetor cores variadas Unidade 
Ponta 2.0mm (ponta média), 
Tinta á base de álcool e 
resistente á água  

9 Organizador de chaves 
Embalagem com 24 
unidades 

Pote com 24 chaveiros cores 
sortidas e etiquetas, 
dimensões 65 x 65 x 95 

10 Livro de protocolo Unidade 

Livro protocolo de 
correspondência, com 100 
folhas;  
Formato 160 x 220 mm;  

11 Caderno 1/4 espiral 48f Unidade 
Folhas pautadas padrão  
Formato: 140 mm x 200 mm 
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,espiral branca ,48 Folhas  

12 Caderno universitário capa dura 1x1 96 fls Unidade 
Capa dura, folhas pautadas  
Formato: 200 mm x 275 mm  
Espiral branca 96 Folhas  

13 Arquivo morto papelão  Unidade  Medidas 24x14x34 

14 Arquivo morto papelão  Unidade  Medidas 42x17,5x29 

15 Caneta esferografica  1.0mm sortidas Caixa com 12 unidades 

Caneta esferográfica com 
tinta colorida, corpo 
redondo, cinco cores de 
tintas perfumadas,  
Ponta média 1,0 mm  

16 
Caneta esferográfica 1.0mm cristal , 
Cores preta, azul ou vermelha 

Caixa com 50 unidades 

Cores preta, azul ou 
vermelha                                                     
Ponta média de 1 mm, 
largura da linha 0,4mm  
Tampa e plug da mesma cor 
da tinta.  
Tampa ventilada em 
conformidade com padrão 
ISO  
Bola de Tungstênio, esfera 
perfeita e muito resistente.  

17 
Caneta esferográfica 0.8mm cristal 
fina,Cores preta, azul ou vermelha 

Caixa com 50 unidades 

Ponta fina de 0,8 mm  
Tampa e plug da mesma cor 
da tinta.  
Tampa ventilada em 
conformidade com padrão 
ISO  
Bola de Tungstênio, esfera 
perfeita e muito resistente.  

18 Cartolina branca 150g  Pacote com 10 unidades 
 Medida aproximada 50x66 , 
150g 

19 

Cartolina 200g  cores sortidas ( Verde, 
azul, vermelho, rosa, preto, laranja, 
amarelo) 
 

Unidade 
 Medida aproximada 48x66 , 
200g 

20 Calculadora de mesa simples Unidade 

Calculadora eletrônica, 
display grande, 8 dígitos 
Dimensões aproximadas: 
altura 11,8 cm largura 8,3   

21 CDR  gravável  
Embalagem com 100 
unidades 

80 min / 700mb  

22 Clipe galvanizado nr. 5 Embalagem 500 g   

23 Clipe galvanizado nr.3/0 Embalagem 500 g   

24 Clipe galvanizado nr.4/0 Embalagem 500 g   

25 Clipe galvanizado nr.6/0 Embalagem 500 g   

26 Clipe galvanizado nr.8/0 Embalagem 500 g   

27 Clipe galvanizado nr.10/0 Embalagem 500 g   

28 Caneta hidrográfica  Embalagem com 15 cores 

Caneta hidrográfica para 
colorir  
Secagem rápida  
Leve e macia  
Tinta lavável  

29 Corretivo líquido 18ml Caixa com 12 unidades 

Fórmula à base de água: sem 
odor, não tóxico e seguro 
para crianças.  
Recomendado para uso 



escolar  
Não prejudica o meio 
ambiente.  
Frasco com 18 ml.  

30 Crachá horizontal cristal c/cordao Pacote com 50 unidades 

Crachá PVC cristal 0,15 
formato 120x80mm  
Abertura superior lado 
120mm - HORIZONTAL  
Acompanha cordão PVC 
soldado ao crachá (não 
precisa montar)  
Ideal para convenções, feiras, 
eventos em geral  

31 Fita adesiva transparente Embalagem com 10 rolos  Dimensões12 x 10mts 

32 Fita adesiva colorida Embalagem com 6 rolos  Dimensões12 x 10mts 

33 Dvd -r gravável 4.7gb  
Embalagem com 100 
unidades 

120 min / 4.7gb  

34 Elástico látex  amarelo n.18  Embalagem c/1100un.   

35 Envelope saco krafit natural Caixa com 100 unidades Tamanho A4 

36 Envelope saco krafit natural Caixa com 100 unidades Tamanho Ofício  

37 Envelope branco Caixa com 100 unidades Tamanho Ofício 

38  Envelope branco Caixa com 100 unidades Envelope 114x229 

38 Estilete largo / plastico Unidade 

Estilete largo  
Trava automática  
Lâmina 18 mm  
Lâmina de aço carbono 
extensível interna  

39 
Etiqueta ink-jet/laser Carta 25,4x66,7 
6280 

Caixa com 750 unidades 
Carreira: 3  
Tamanho: 25,4 X 66,7  
Caixa com 750 unidades.  

40 
Etiqueta ink-jet/laser Carta 25,4x101,6 
6281 

Caixa com 500 unidades 
Carreira: 2  
Tamanho: 25,4 X 101,6  
Caixa com 500 unidades.  

41 Etiqueta ink-jet/laser A4 25,4x99,0 354 Caixa com 2200 unidades 
Carreira: 2  
Tamanho: 25,4 X 99,0  
Caixa com 2200 unidades.  

42 Extrator de grampo espátula zincado Caixa com 12 unidades 

Extrator de Grampos tipo 
espátula  
Fabricado em chapa de aço 
fina fria Sae 1020 Zincado  
Utilizado para sacar grampos 
de grampeadores  
Comprimento = 15cm  
Largura = 2cm  

43 Fita crepe 19x50 Pacote com 6 unidades 

Fita crepe para usos gerais. 
Não possui resíduos químicos 
em sua composição Não é 
recomendável sua aplicação 
em automotivos Proporciona 
grande aderência                                                          
19mm x 50m 

44 Fita adesiva transp polip 48x50  Embalagem com 5 rolos 

Fita adesiva  
Ideal para /Fechamento de 
caixa de papelão  
Empacotamento 
/Identificação  
Especificações  
Filme de polipropileno bi-
orientado  



Coberto com adesivo acrílico.  
Embalagem  
Contém 5 rolos  /Dimensões 
/48 x 50mts 

45 
Fita adesiva dupla face Fixa Forte 
25mmx2m 

Unidade 

Composição: Massa de 
adesivo acrílico transparente 
de alta adesão e Liner de 
polietileno verde  
Poder de Fixação: Cada 10cm 
de fita suporta 450g/ 1 Rolo 
de fita suporta até 9Kg  
Uso: Ideal para a fixação de 
objetos em vidros, acrílicos 
ou superfícies transparentes 
em geral  
Conteúdo da Embalagem  
1 Rolo de Fita Dupla Face Fixa 
Forte  
Dimensões :2,5cm x 2m 

46 Perfurador de papel 02 furos p/25 fls Unidade 

Possui 2 furos /Margem de 
6mm  
Fura até 25 folhas  
Espaço entre furos 80mm  
Dimensões /122x100x56mm 

47 Perfurador para 2 furos 50 Folhas Unidade 

Informações: Perfurador para 
2 furos , de metal, com 
margeador capacidade de 
até 50 Folhas 

48 Giz de cera 12 cores gizão Caixa com 12 unidades 
Giz de cera formato jumbo  
Cores vivas e vibrantes  
Fórmula resistente à queda.  

49 Grampeador de mesa 26/6 25fl Unidade 

Grampeador médio  preto;  
Capacidade para até 25 
folhas 75 gramas;  
Bigorna de duas funções;  

50 
Grampeador de mesa grande 23/8-13 ate 
100fl  

Unidade   

51 Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Caixa com 5000 unidades   

52 
Grampo p/grampeador 23/13 
galvanizado 

Caixa com 5000 unidades   

53 Lápis preto n.2 redondo Caixa com 75 unidades 

Lápis preto  
Grafite ultra resistente  
Formato  
Redondo  
Embalagem  
Contém 72 unidades 

54 Lápis de cor 12 Cores Caixa com 12 unidades   

55 Tinta p/carimbo 
Embalagem com 03 
unidades 

Cores azul ou preta / 40ml 
cada frasco 

56 Livro ata  100fls  Unidade 
Capa dura (preto) Costurado 
unidade com 100 folhas. 
Dimensões 210 x 300mm 

57 Cesto de lixo Unidade 12 L 

58 Massa p/modelar 150g c/6 cores sortidas  
Embalagem com 6 
unidades 

Uso escolar/artesanal 

59 Papel carbono 
Embalagem com 100 
unidades 

Formato a4 ( 21 x 29,7 cm )  
Papel carbono azul/ preta 
Para escrita manual  



Embalagem com 100 folhas 

60 Papel A4 Branco Pacote com 500 FL 

Gramatura: 75g/m²  
Dimensões  
Formatos: A4 (210 x 297 mm)  
Embalagem  
500 folhas 

61 Papel A4 Reciclado Pacote com 500 FL 

Gramatura: 75g/m²  
Dimensões  
Formatos: A4 (210 x 297 mm)  
Embalagem  
500 folhas 

62 Papel kraft Unidade (folha) 66x96 

63 Bobina fax  215x30  Unidade 215mm x 30m  

64 Contact prisma cristal jateado 45cmx10m 01 rolo 

aminado de PVC auto-
adesivo, protegido no verso, 
por papel siliconado.  
Aplicável na maioria das 
superfícies.                                              
45cmx10m  

65 Papel 180g 210x297 couche c/brilho  Pacote com 50 unidades 

 
Papel com brilho 50 folhas  
Formato A4 (210 x 297)  
Gramatura:180g 

66 Papel 180g 210x297 couche s/brilho  Pacote com 50 unidades 
Papel sem brilho 50 folhas  
Formato A4 (210 x 297)  
Gramatura:180g 

67 Pasta sanfona plástica A4 12 divisórias Unidade 

Pasta sanfonada com 
divisórias para arquivos e 
documentos  
Fechamento com elásticos  
Acompanha mini etiquetas 
em papel cartão colorido 
para identificação.  
250x350mm  

68 Pasta sanfona plástica ofício 31 divisórias Unidade 

Pasta com 31 divisórias  
Fechamento com elásticos  
Tamanho - ofício 

69 Pasta c/aba elástico Unidade 

Pasta aba elástico ofício 
simples. 
Especificações  
Pasta em cartão duplex  
Verde  
Dimensões e Peso  
235 largura x 325 altura mm 

70 Pasta A/Z Unidade 

Formato oficio  
Lombada larga  
Com mecanismo niquelado.  
Dimensões  
L:285 x A:75 x C:345mm 

71 Pasta catálogo c/50 pásticos ofício  Unidade 

Formato Ofício Com bolso e 
com visor 4 colchetes 50 
envelopes Dimensões 243 x 
330 

72 Pasta plástica ofício polip.0,18 c/canaleta  Pacote com 5 unidades 
Pasta canaleta Ofício  
Canaleta branca  
Capacidade para 30 folhas  



Formato Ofício  
Dimensões  
220 x 330mm 

73 Papel camurça 40x60 
Embalagem com 25 
unidades 

Papel camurça  
Cores variadas,(vermelho, 
preto, azul, amarelo 
Verde, marrom, laranja, rosa, 
etc) 
Embalagem com 25 folhas  
Dimensões  
40 x 60 

74 Papel cartão fosco 50x70 240G  
Embalagem com 10 
unidades 

Papel cartão fosco  
50 x 70 cm  Cores variadas 
(vermelho, preto, azul, 
amarelo 
Verde, marrom, laranja, rosa, 
etc) 

75 Papel celofane 85x100 
Embalagem com 03 
unidades sortidas 

3 unidades sortidas  
  85 x 100 

76 Papel crepon  Unidade 0,48 x 2,00m / cores variadas 

77 Pincel quadro branco c/4 cores 
Embalagem com 4 
unidades 

Escreve em diversas 
superfícies: plásticos, vidros, 
metal e madeira  
Ideal para flip chart  
Ponta redonda  
Cores sortidas (preta, azul, 
vermelho e verde) 

78 Pincel marcador permanente atômico Unidade 

Pincel atômico 1100p  
Escrita grossa  
Recarregável  
Tinta a base de álcool  
Cores – preto e azul 

79 Pincel marca texto c/4 cores 
Embalagem com 4 
unidades 

4 cores sortidas 

80 Pincel marca texto amarelo 
Embalagem com 12 
unidades 

12 unidades/ cor amarelo 

81 Saco plástico  oficio 4 furos 0,15mm 
Embalagem com 100 
unidades 

Formato Ofício  
4 furos 0,15mm  
Embalagem  
100 unidades 

82 Porta lápis/clips/lembrete - acrilico Unidade 
Medida: 135 X 120 X 90mm 
(aproximadas) 

83 Bloco Post-it 38x50 amarelo c/100fls  
Embalagem com 4 
unidades 

3,8 cm x 5 cm cada bloco 

84 Bloco Post-it 76x76 amarelo c/100fls Unidade 7,6 x 7,6mm  

85 Régua em poliestireno 30 cm cristal Unidade 4 x 35 x 310 

86 
Suporte p/monitor quadrado c/4 niveis 
de altura  

Unidade 

Ajustável até 17 cm ,4 níveis 
de ajuste  
Pés desmontáveis , Suporta 
até 40kg  
Altura mínima: 4,5cm / 
Altura máxima: 17cm  
Dimensões  /27 x 33,5 x 6,8 
cm  

87 Percevejo 10mm colorido  Caixa com 100 unidades 
Feito em aço plastificado 
Pontas perfurantes 10mm  

88 
Visor pasta suspensa plastico 
c/etiq.branca 

Pacote com 50 unidades 50 visores com etiqueta  



89 Molhador de dedos 12g 
Embalagem com 3 
unidades 

Molha dedos  
Produto atóxico 

90 Tesoura escolar 13cm cores sortidas Unidade 

Ponta arredondada  
Lâminas em aço inox  
Com escala de 5 cm impressa  
Cabo de reino termoplástica 
anatômico colorido  

91 Tesoura doméstica 19,5cm Unidade 

Lâmina em aço inox 7.  
Cabo em polipropileno.  
Dimensões  
C:275mm x L:100mm  
Tamanho:18mm  

92 
Pasta suspensa marmorizada haste 
plástica  

Caixa com 25 unidades 

Pasta suspensa em cartão 
marmorizado 336 g/m2 
castanha  
Haste plástica  
Visores e etiquetas  
Abas coladas internamente 
c/6 posições para visores e 
etiquetas  
Dimensões  
L x A x P: 25 x 11,5 x 41,5 cm 

93 Caixa organizadora média alta cristal 30L Unidade 

Organizador médio  
Super resistente  
Lavável  
Com tampa  
Dimensões  
A x C x L:42,5 x 30,7 x 30,5cm  

94 Barbante 8 fios 100% algodão c/300 mts Unidade (rolo)   

95 Barbante 6 fios 100% algodão c/100 mts Unidade(rolo)  

96 Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Pacote com 10 unidades 
E.V.A colorido ,Lavável 
,Atóxico ,Totalmente 
anatômico, 600x400x2mm  

97 
Pasta dobrada em plástico com  
Grampo  

Unidade Tamanho A4, Transparente 

98 Cola branca Unidade 40G 

99 Papel Celofane Unidade Cores variadas 

100 Lápis Caixa com 144 unidades Preto, nº 02 

101 Painel para pintura Unidade 1,50 x 2,00 

102 Cola para isopor /EVA 90g Unidade Cola para isopor e E.V.A  

 

 

Observação: As aquisições de material de escritório serão realizadas no período de janeiro 

a dezembro de 2018, em valor médio de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, podendo as 

quantidades mencionadas sofrerem alterações de acordo com a demanda do contratante.    

 

3 – DO PREÇO  

 

Cada concorrente deverá computar, no preço cotado, todos os custos diretos e indiretos, 

inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. 

 

3.1 Os preços deverão ser considerados para aquisições no período de janeiro à dezembro 

de 2018. 

 

3.2 Os preços pactuados em decorrência deste processo de compra de materiais de 

escritório, não poderão ser reajustados sem a anuência do Contratante. Qualquer proposta 

de reajuste dos preços praticados após a assinatura do contrato deverá ser negociada com 

antecedência e formalizada mediante aditivo. 



 

3.3 Fica definido que todos os pagamentos serão realizados através de boleto bancário, 

incumbindo a empresa vencedora sua emissão com prazo para pagamento de 05 (cinco) 

dias após a efetivação da compra e emissão de nota fiscal.   

 

4 – DA CAPACIDADE TÉCNICA/QUALIDADE DO PRODUTO 

 

A capacidade técnica será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

4.1 Atestados de satisfação de no mínimo 02 (dois) clientes com relação à qualidade do 

produto e presteza no atendimento, emitidos nos últimos 24 meses a contar da 

apresentação da proposta. 

 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

Poderá participar do processo toda pessoa jurídica que atenda as exigências deste edital. 

 

5.1 A proposta deverá conter: 

a) Cópia do contrato social e última alteração contratual da empresa;  

b) Cópia do CNPJ da empresa; 

c) Cópia do RG e CPF do sócio administrador da empresa; 

d) Comprovantes de regularidade fiscal e tributária (certidões negativas de débito das 

Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS e Tribunal Superior do 

Trabalho – TST); 

e) Endereço e telefone da empresa; 

f) Os comprovantes de capacidade técnica mencionados no item 4.1. 
 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que vierem desacompanhadas das documentações 

obrigatórias descritas no item 5.1, independentemente do preço que ofertem. 

 

6 – DA PROPOSTA 

 

Na elaboração da proposta comercial deverão ser observados os seguintes requisitos: 

 

a) Cotar preço de cada item e preço total de todos os itens; 

b) Consignar os valores em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) casas 

decimais, desprezando-se as frações excedentes; 

c) Prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data 

de sua apresentação; 

d) Data (dia, mês e ano). 

 

7 – DO JULGAMENTO 

 

7.1 – Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e julgarão as 

propostas de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato 

convocatório. 

 

7.2 – Depois de enviadas ao e-mail indicado, as propostas serão tidas como imutáveis e 

acabadas. 

 

7.3 – As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e 

aceitáveis e a qualidade do serviço ofertado. 

 

7.4 – Em caso de empate, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 

7.4.1 – Será realizado sorteio entre as empresas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 



7.5 – Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto, 

apresente as documentações obrigatórias descritas no item 5.1 e oferte o menor preço e 

capacidade técnica. 

 

7.6 – Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 

especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 

 

7.6.1 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços 

baseados nas ofertas das demais participantes, bem como não se considerará qualquer 

oferecimento de vantagem não prevista no instrumento convocatório. 

 

7.6.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do mercado, 

desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam, ou seja, manifestamente 

inexeqüíveis. 

 

7.6.2.1 – Por preço manifestamente inexeqüível deve-se entender aquele que seja 

simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado. 

 

8 – DAS CONDIÇÕES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

  

8.1 – O não atendimento injustificado à convocação configura recusa e não interesse em 

participar do processo de prestação de serviços. 

 

8.2 – Na hipótese prevista no subitem acima, fica facultado ao Instituto Elo convocar outra 

empresa. 

 

9 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E DO OBJETO 

 

O prazo para atendimento e as condições, objeto da presente concorrência serão 

negociadas em futuro contrato com a empresa vencedora.  

 

10 – DO REAJUSTE 

 

Os preços pactuados em decorrência deste processo de prestação de serviços, não poderão 

ser reajustados com periodicidade inferior a 12 meses sem a anuência do Contratante. 

 

Qualquer proposta de reajuste dos preços praticados após a assinatura do contrato de 

prestação de serviços deverá ser negociada com antecedência e formalizada mediante 

aditivo. 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 – Após a divulgação do resultado final do processo, os proponentes poderão 

apresentar recurso no prazo de 02(dois) dias úteis.  

 

11.2 - Os recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Elo e serão analisados em 

até 02(dois) dias úteis. 

 

11.3 – O Instituto Elo poderá revogar ou anular este processo, no todo ou em parte. 

 

11.4 – A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato 

convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente 

contrarie suas normas. 

 

11.5 – Poderá o Instituto Elo deixar de contratar com a proponente melhor classificada, se 

tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade 

financeira, capacidade técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de 

indenização ou reembolso, seja a que título for. 

 

11.6 – A Comissão, no interesse do Instituto Elo, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 



comprometa a lisura do processo de compra, sendo possível à promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

11.7 – Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no site do 

Instituto Elo. 

 

 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Instituto Elo 

  

  

 

 

 

 


