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Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às nove horas, no Plenarinho 
Cândido Silva –  Candinho, do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, Senhor Fábio Fischer, Presidente, Senhora Fabiana  Abreu Retamar, 
Membro e Senhor  Edson  José  Miranda  Conceição  Betemps, Secretário, para  dar 
prosseguimento ao presente processo. Passou-se a abertura do envelope número 2 – Proposta de 
Preços, da empresa  Marcos Hallal dos Anjos, que foi declarada vencedora no item apontador 
escolar, em plástico resistente, lâmina de aço temperado, sem depósito, para apontar lápis de 
madeira com diâmetro de 7mm com valor de R$ 6,72; item bloco para anotações com pauta, 
com picote,  com as medidas  aproximadas de 150 mm x 210 mm,  contendo 50 folhas  com 
gramatura 56g/m², com alta alvura com valor de R$ 651,00; item bloco para anotações sem 
pauta, com picote e grampo, com as medidas aproximadas de 115 mm x 160 mm, contendo 50 
folhas com gramatura 50g/m², com alta alvura com valor de R$ 460,00;  item  caixa arquivo, 
material  plástico  poliondas,  para  arquivamento  de  documentos  e  processos.  Medidas 
aproximadas: altura: 35 cm, largura: 13 cm e profundidade: 25 cm, cor azul com valor de R$ 
267,75;  item  caixa arquivo, material  plástico poliondas, para arquivamento de documentos e 
processos.  Medidas aproximadas:  altura:  35 cm, largura:  13 cm e profundidade:  25 cm, cor 
verde  com  valor  de  R$  70,75;  item  caixa  arquivo,  material  plástico  poliondas,  para 
arquivamento de documentos e processos. Medidas aproximadas: altura: 35 cm, largura: 13 cm 
e profundidade: 25 cm, cor vermelha com valor de R$ 212,25; item calculadora de mesa, com 
visor LCD de oito dígitos, dimensões aproximadas de 10 cm x 15 cm com valor de R$ 207,50; 
item caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela com valor de R$ 
38,88; item caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja com valor 
de R$ 29,88; item caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor verde com 
valor de R$ 39,84; item caneta para marcar CD, na cor azul, ponta fina com valor de R$ 53,76; 
item  caneta  para  marcar  CD, na  cor  preta,  ponta  fina  com valor  de R$ 53,76;  item  clipes 
galvanizado nº. 4 – caixa com 50 unidades com valor de R$ 90,00; item clipes galvanizado nº. 8 
– caixa com 25 unidades com valor de R$ 69,00;  item corretivo líquido, à base de água, não 
tóxico, 18 ml com valor de R$ 21,60; item fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo 
monoface, rolo de 12 mm x 50 m com valor de R$ 24,00;  Passou-se a abertura do envelope nº 
02 – documentação da empresa  Canaã  Distribuidora Ltda.,  protocolado sob nº 8629/2014, 
que foi declarada  vencedora no item  caneta esferográfica, sextavada, plástico, com esfera de 
tungstênio,  ponta média,  azul,  material  transparente e com orifício lateral com valor de R$ 
140,00; item caneta esferográfica, sextavada, plástico, com esfera de tungstênio,  ponta média, 
preta,  material  transparente  e  com  orifício  lateral com  valor  de  R$  100,00;  item  caneta 
esferográfica, sextavada, plástico, com esfera de tungstênio, ponta média, vermelha,  material 
transparente e com orifício lateral com valor de R$ 80,00; item caneta para quadro branco, cor 
azul, ponta redonda com valor de R$ 43,20; item caneta para quadro branco, cor preta, ponta 
redonda com valor de R$ 43,20; item caneta para quadro branco, cor vermelha, ponta redonda 
com valor de R$ 28,80; item clipes galvanizado nº. 2 – caixa com 50 unidades com valor de R$ 
82,50; item cola em bastão, aplicação em papel, com tampa que evita ressecamento. Secagem 
rápida, lavável e não tóxica, 20 g com valor de R$ 58,80; item cola branca, material a base de 
PVA, lavável e não tóxica, tipo líquida, aplicação em papéis e materiais porosos, frasco com 
bico aplicador, tubo de 90 g com valor de R$ 27,60; item estilete largo, material corpo plástico 
resistente, largura da lâmina 18 mm, tipo lâmina retrátil com valor de R$ 48,00; item etiquetas 
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medindo 101,6 x 33,9 mm, em folha tipo carta, 14 etiquetas por folha com valor de R$ 560,00; 
item fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, rolo de 45 mm x 45 m 
com valor de R$ 33,00; item fita adesiva dupla face, rolo medindo 12 mm x 30 m, cor branca 
com valor  de R$  37,50;  item grampeador  de mesa,  em estrutura  metálica,  com capacidade 
máxima de grampeamento de 35 folhas, não sendo admitidas capacidades de grampeamento 
inferiores e nem superiores, utiliza grampos 26/6 com valor de R$ 402,50; item grampos 26/6, 
galvanizado,  caixa  com 5000  unidades  com valor  de  R$  52,50;  item livro  protocolo,  com 
brochura, capa de papelão 700 grs, revestido com papel 90 grs plastificado, folhas internas papel 
off-set 63 grs, dimensões aproximadas de 155 mm x 215 mm, contendo 100 folhas com alta 
alvura com valor de R$ 297,50; item pacote de papel ofício formato A4 (210 mm x 297 mm), 
gramatura 75g/m²/20lb, alta alvura ou extra branco – pacote com 500 folhas com valor de R$ 
3.000,00; item pasta arquivo, tipo A-Z, material papelão prensado plastificado, com visor, com 
prendedor metálico interno, ofício lombo fino, medidas aproximadas: largura 280 mm, altura 
345 mm, lombada 55 mm, cor predominante preta com valor de R$ 172,00; item pasta arquivo, 
tipo A-Z, material papelão prensado plastificado, com visor, com prendedor metálico interno, 
ofício lombo largo, medidas aproximadas: largura 280 mm, altura 345 mm, lombada 75 mm, cor 
predominante preta com valor de R$ 356,00; item pasta plástica transparente, cristal, tamanho 
ofício,  abas  com elásticos,  altura  aproximada  de  4 cm  com valor  de  R$  60,00;  item pasta 
plástica transparente, cristal, tamanho ofício, abas com elásticos, altura aproximada de 4 cm, cor 
amarela  com valor de R$ 40,00; item pasta plástica transparente, cristal, tamanho ofício, abas 
com elásticos, altura aproximada de 4 cm, cor azul com valor de R$ 40,00; item prancheta em 
MDF, com prendedor metálico, tamanho ofício  com valor de R$  74,00; item perfurador para 
papel,  em  estrutura  metálica  resistente,  com  capacidade  para  35  folhas  com gramatura  de 
75g/m², com guia e régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração no local correto do 
papel, cor preta  com valor de R$  518,00; item perfurador para papel,  em estrutura metálica 
resistente, com capacidade para 70 folhas com gramatura de 75g/m², com guia e régua medidora 
para auxiliar  o encaixe e a perfuração no local correto do papel, cor preta  com valor de R$ 
397,00;  item recados  autoadesivos  neon,  38mmX51mm,  blocos  com 100 folhas  cada,  com 
adesivo  reposicionável,  cola  e  descola  com  facilidade,  sem  danificar  a  superfície  onde  é 
aplicado,  embalagem  contendo  quatro  blocos  com quatro  cores  distintas  com valor  de  R$ 
120,00;  item recados  autoadesivos  neon,  76mmX76mm,  blocos  com 100 folhas  cada,  com 
adesivo  reposicionável,  cola  e  descola  com  facilidade,  sem  danificar  a  superfície  onde  é 
aplicado com valor de R$ 180,00; item recados autoadesivos neon, 76mmX102mm, blocos com 
100 folhas cada, com adesivo reposicionável, cola e descola com facilidade, sem danificar a 
superfície onde é aplicado, duas cores por bloco  com valor de R$ 285,00; item saco plástico 
médio, tamanho ofício, resistente e de alta qualidade, com quatro furos com valor de R$ 360,00; 
e item tesoura grande, lâminas em aço inox, cabo de polipropileno, para uso geral, extra corte 
com  valor  de  R$  142,80.  A  Comissão  informa  que  houve  empate entre  as  propostas 
apresentadas pelas empresas Marcos  Hallal dos Anjos-ME e Canaã Distribuidora Ltda.  no 
item bobina para calculadora, dimensões aproximadas de 57mm x 30 m, cor branca com o valor 
de R$ 8,40.  A Comissão informa  ainda,  que, a empresa  Marcos Hallal dos Anjos-ME não 
apresentou proposta para os itens: livro ata, com brochura, capa de papelão 700 grs, revestido 
com papel 90 grs plastificado, folhas internas papel off-set 56 grs, dimensões aproximadas de 
205 mm x 300 mm, contendo 100 folhas com alta alvura, pautadas e numeradas; livro protocolo, 
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com brochura, capa de papelão 700 grs, revestido com papel 90 grs plastificado, folhas internas 
papel off-set 63 grs, dimensões aproximadas de 155 mm x 215 mm, contendo 100 folhas com 
alta alvura; pacote de papel ofício formato A4 (210 mm x 297 mm), gramatura 75g/m²/20lb, alta 
alvura ou extra branco – pacote com 500 folhas; pacote de papel couché ofício formato A4 (210 
mm x 297 mm), gramatura 170g/m², cor branca, pacote com 50 folhas; pacote de papel casca de 
ovo ofício formato A4 (210 mm x 297 mm), gramatura 180g/m², cor branca, pacote com 50 
folhas;  pacote  de  papel  casca  de  ovo  ofício  formato  A4  (210  mm x  297  mm),  gramatura 
180g/m², cor palha, pacote com 50 folhas; pasta arquivo, tipo A-Z, material papelão prensado 
plastificado,  com  visor,  com  prendedor  metálico  interno,  ofício  lombo  fino,  medidas 
aproximadas: largura 280 mm, altura 345 mm, lombada 55 mm, cor predominante preta; pasta 
arquivo, tipo A-Z, material papelão prensado plastificado, com visor, com prendedor metálico 
interno, ofício lombo largo, medidas aproximadas: largura 280 mm, altura 345 mm, lombada 75 
mm, cor predominante preta; pasta arquivo, tipo catálogo pvc, capa resistente com visor, com 50 
envelopes plásticos para arquivar documentos, para folhas tamanho A4, dimensões aproximadas 
de 245 mm x 335 mm x 20 mm; pasta plástica transparente, cristal, tamanho oficio, abas com 
elásticos;  pasta  plástica  transparente,  cristal,  tamanho  ofício,  abas  com  elásticos,  altura 
aproximada de 4 cm; pasta plástica transparente,  cristal,  tamanho ofício, abas com elásticos, 
altura aproximada de 4 cm, cor amarela; pasta plástica transparente, cristal, tamanho ofício, abas 
com  elásticos,  altura  aproximada  de  4  cm,  cor  azul;  prancheta  em  MDF,  com  prendedor 
metálico,  tamanho  ofício;  perfurador  para  papel,  em  estrutura  metálica  resistente,  com 
capacidade para 35 folhas com gramatura de 75g/m², com guia e régua medidora para auxiliar o 
encaixe e a perfuração no local correto do papel, cor preta; perfurador para papel, em estrutura 
metálica resistente, com capacidade para 70 folhas com gramatura de 75g/m², com guia e régua 
medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração no local correto do papel, cor preta; recados 
autoadesivos neon, 38mmX51mm, blocos com 100 folhas cada, com adesivo reposicionável, 
cola e descola com facilidade, sem danificar a superfície onde é aplicado, embalagem contendo 
quatro blocos com quatro cores distintas;  recados auto-adesivos neon, 76mmX76mm, blocos 
com 100 folhas cada, com adesivo reposicionável, cola e descola com facilidade, sem danificar 
a  superfície  onde é  aplicado;  recados  auto-adesivos  neon,  76mmX102mm,  blocos  com 100 
folhas  cada,  com  adesivo  reposicionável,  cola  e  descola  com  facilidade,  sem  danificar  a 
superfície onde é aplicado, duas cores por bloco; saco plástico médio, tamanho ofício, resistente 
e  de  alta  qualidade,  com  quatro  furos;  e  tesoura  grande,  lâminas  em  aço  inox,  cabo  de 
polipropileno, para uso geral, extra corte.  A empresa  Canaã  Distribuidora Ltda.  nos itens: 
livro ata, com brochura, capa de papelão 700 grs, revestido com papel 90 grs plastificado, folhas 
internas papel off-set  56 grs,  dimensões aproximadas de 205 mm x 300 mm, contendo 100 
folhas com alta alvura, pautadas e numeradas com valor de R$ 321,00; pacote de papel couché 
ofício formato A4 (210 mm x 297 mm), gramatura 170g/m², cor branca, pacote com 50 folhas 
com valor de R$ 338,75; pacote de papel casca de ovo ofício formato A4 (210 mm x 297 mm), 
gramatura 180g/m², cor branca, pacote com 50 folhas com valor de R$ 71,00; pacote de papel 
casca de ovo ofício formato A4 (210 mm x 297 mm), gramatura 180g/m², cor palha, pacote com 
50 folhas com valor de R$ 142,00; pasta arquivo, tipo catálogo pvc, capa resistente com visor, 
com 50 envelopes  plásticos  para arquivar  documentos,  para folhas  tamanho  A4,  dimensões 
aproximadas  de  245  mm  x  335  mm  x  20  mm com valor  de  R$  585,00;  e  pasta  plástica 
transparente,  cristal,  tamanho  oficio,  abas  com elásticos com valor  de  R$  360,00,  teve  sua 



CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  002 – Edital 011/2014

proposta  desclassificada por apresentar valor superior aos constantes na pesquisa de mercado 
apresentada nas páginas 009, 010, 011 e 012 do presente processo. A Comissão esclarece que, 
em virtude da demora no recebimento da confirmação da entrega do resultado da habilitação do 
presente certame à empresa  M. F.  Machado Soares,  a  Comissão encaminhou o mesmo por 
correio eletrônico, conforme confirmação de recebimento constante  na página número 152.  A 
Comissão devolverá os envelopes de preços às empresas inabilitadas neste processo e também o 
envelope da empresa Priscila Rauber Hengemuhle – EPP, protocolado sob número 8668/2014, 
por ter  sido apresentado intempestivamente  às dez horas e  cinquenta e sete  minutos  do dia 
dezoito de novembro de dois mil e quatorze, visto que o prazo final para a apresentação dos 
envelopes encerrou-se às nove horas e dez minutos do dia dezoito de novembro de dois mil e 
quatorze.  A  Comissão  encaminhará  cópia  da  presente  Ata  para  os  licitantes  tomarem 
conhecimento das decisões, assim como da data de realização de sorteio para desempate do item 
bobina para calculadora, dimensões aproximadas de 57mm x 30 m, cor branca, que realizar-se-á 
no dia 18 de dezembro de 2014, às 09hs, no Plenarinho da Câmara Municipal de Pelotas. Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às treze horas e trinta minutos e eu, Edson 
José Miranda Conceição Betemps, Secretário, redigi a presente ata que será assinada por todos 
os membros da Comissão Permanente de Licitações. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
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