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A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber,
visando premiar a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a
todos os interessados igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este
ente público, que esta tramitando processo para aquisição do seguinte produto:
OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Material de
Consumo e Expediente.

CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO: Menor preço por item.
Os produtos deverão seguir as especificações e quantidades conforme
descrito na tabela em anexo:

MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
ITEM

UNIDADE

QUANT. DESCRIÇÃO

01

CX

02

02

UND

02

03

PCT

05

04

PCT

02

05

PCT

05

06

UND

02

07

CX

04

08

UND

03

09

UND

03

Caneta esferográfica azul escrita
média, corpo em material plástico
transparente com orifício lateral,
carga removível não rosqueada,
ponta de tungstênio com esfera de 1
mm cx c/50 und – fabricação nacional
Grampeador 26/6 com extrator
Capacidade mínima de 20 folhas
Pilhas pequenas recarregável NI-MH
aa (ou) aaa 5000 mah, embalagem
com 4und
Pilhas palito recarregável NI-MH, aaa
3000mah, embalagem com 4und
Pilha Alcalina Pequena AA Cartela
Com 04 Unidades
Carregador de Pilhas Bivolt p/ pilhas
AA/AAA e bateria
Papel sulfite A4 Office 210 x297mm
75g/m², pacote com 500 folhas
brancas caixa com 10 resmas
Pincel Marcador Permanente ponta
2.0, ideal para CD, DVD, plásticos,
vinil, acrílicos, vidros e filmes
Pincel Marcador Permanente ponta
1.0, ideal para CD, DVD, plásticos,
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vinil, acrílicos, vidros e filmes
Livro ata sem margem capa/contra
capa revestido plastificado, capa dura
(preta) costurado, formato 205mm x
300mm, contendo 100 folhas
numerados.

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo se dá de 04 de dezembro de 2017, a 20 de dezembro de
2017
PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do serviço contratado se dá em
acordo ao prazo inicial da vigência. A entrega dar-se-á de forma imediata e em compra

única, devido à necessidade dos referidos itens para o andamento dos trabalhos do
Legislativo.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal, e será realizado através

de deposito, TED/DOC eletrônico em conta bancária de titularidade da empresa
fornecedora, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela empresa
contratada.
Outrossim, convoca a todos os interessados a apresentarem proposta financeira
(orçamento), para fornecimento do referido produto.
Referida proposta deverá ser apresentada em documento timbrado da Empresa
interessada, contendo o número do CNPJ e assinatura de seu sócio administrador, podendo
ser entregue em mãos junto a Secretária da Câmara Municipal de Planalto e/ou
encaminhada via e-mail camaraplanalto@hotmail.com, até a data de dia 30 de novembro de
2017.
Planalto – Pr., 23 de novembro de 2017

Mauri Krielow
Presidente

