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TERMO DE REFER~NCIA

1 OBJETO TÉCNICO
A presente licitaçao tem por finalidade contratar empresas para o fornecimento de material de
expediente, respeitadas as especificações técnicas e quantidades constantes no presente anexo.

2 PREÇOS MÁXIMOS I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS

I LOTE': 01
...

I-
N° MATERIAL I ITEM Item Qtdade Preço Total

Item

1 Almofada para carimbo nO 4, tinta preta unidade 5 46,07

Aplicador de fita adesiva, com corpo metálico
reforçado, para utilização com fitas adesivas de unidade 2 159,80

2 50mm

Apontador em metal com lâmina de aço inox, com unidade 10 43,00
3 OI furo

Blocos de papel autoadcsivos, na cor amarela,
38X50rnm, embalagem com 4 unidades, com super pacote 80 619,47

4 aderência, com 100 folhas cada

Blocos de papel autoadesivos, na cor amarela, unidade 60 410,80
5 76X 102mm, com super aderência, com 100 folhas

6 Caixa/Pasta arquivo morto plástica. cor preta unidade 200 918,67

7 Calculadora de mcsa 12 digitos unidade 20 343,20

Canaleta pvc para encadernaçao, na preta, 7mm, pacote 1 34,97
8 embalagem com 50 unidades

Caneta esferográfica corpo transparente hexagonal,
com tampa ventilada, escrita fina na cor azul, caixa 5 225,87

9 embalagem com 50 unidades

Caneta esferográfica corpo transparente hexagonal,
com tampa ventilada, escrita fina na cor preta. caixa 3 146,01

10 embalagem com 50 unidadcs

Caneta esferográfica corpo transparentc hexagonal,
com tampa ventilada, escrita fina na cor vennelha, caixa 3 140,91

11 embalagem com 50 unidades

Caneta marca texto cor amarela, embalagem com caixa 4 91,72
12 12 unidades

Caneta marca texto cor azul, embalagem com 12 caixa 4 123,97
13 unidades

Caneta marca texto cor laranja, embalagem com 12 caixa 4 118,93
14 unidades

Caneta marca texto cor rosa, embalagem com 12 caixa 4 106,79
15 unidades
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Caneta marca texto cor verde, embalagem com 12 CaIxa 4 106,51
16 unidades

Caneta marcador permanente (escrita em cds,
plásticos, acrílicos, vinil e vidros), ponta média caIxa 2 55,192.0mm, da cor azulou preta, embalagem com 12

17 unidades

Caneta para quadro branco, na cor preta, caixa 1 32,90
18 embalagem com 12 unidades

Caneta para retroprojetor, na cor azul, embalagem CaIxa 2 83,55
19 com 12 unidades

Caneta para retroprojetor, na cor preta, embalagem CaIxa 2 83,55
20 com 12 unidades

Capa para encadernação, de polipropileno, A4, cor pacote 2 72,00
21 preta, pacote com 50 unidades

Capa para encadernação, de polipropileno, A4, pacote 2 57,55
22 transparente, pacote com 50 unidades

23 Carregador de pilhas AA e AAA unidade 1 73,75

24 Cartão de memória micro sd 16gb unidade 10 338,80

25 Cartão de memória SDHC 32Gb 90mb unidade 1 158,93

Clips galvanizados para papel nO410, embalagem
CaIxa 5 34,67

26 com 100 unidades

Clips galvanizados para papel nOS/O, embalagem caIxa 5 38,87
27 com ISO unidades

Cola bastão não tóxica 40g, alta qualidade, Caixa 5 512,08
28 embalagem com 12 unidades

29 DVD 4,7 GB unidade 30 40,40

30 DVD 8,5 GB unidade 30 156,10

31 Elásticos Latex pacotes 100 GR pacote 5 19,30

32 Envelope branco 260X360 unidade 100 51,33

33 Estilete de plástico unidade 5 17,47

Etiquetas autoadesivas, brancas, tamanho caixa 5 228,20
34 33,9mrnXlOl,6mm, embalagem com 100 folhas

Etiquetas autoadesivas, brancas, tamanho 17rnm X caixa 2 55,36
35 31mm, embalagem com 2400 unidades

36 Extrator de grampos chapa aço inox unidade 10 23,13
Fita adesiva transparente l2mmX30rnm (tipo unidade 25 25,25

37 durex)
Fita adesiva transparente 4SmmX50mm (tipo unidade 50 256,67

38 durex)
39 Fita crepe pequena, 24x50 unidade 3 14,66

40 Grampeador de mesa para até 240 folhas unidade 1 121,76
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Grampeador de papel, estrutura metálica, com
apoio plástico, com 2 posições para fixação,
tamanho médio (13 em), com capacidade para unidade 25mínimo 110 grampos 26/6, para grampear até 25 1.019,17
folhas de 75 g/m2, com boa performance,

41 resistência e aualidade
Grampo trilho plástico estendido branco p/600fls, pacote 8 138,77

42 embalagem com 50 jogos

Grampos para grampeador 23/10, galvanizados, CaIxa 5 80,65
43 embalagem com 5000 unidades

Grampos para grampeador 26/6, galvanizados, caIxa 20 95,87
44 embalagem com 5000 unidades

Índices/Divisórias (fichário ofício) coloridos para pacote 15 203,10
45 pasta AZ, de plástico, coloridas, com 12 projeções.

Marcador de página (flags de papel) com mínino
de 4 cores com adesivo, embalagem com mínimo pacote 25 302,75

46 de 100 unidades

Mini teclado multimídia slim USB preto, unidade 3 184,10
47 dimensões 290 mm x 163 mm x 15 mm.

48 Mouse USB para desktop unidade 20 510,07

49 Mousepad com apoio de punho unidade 35 899,73

Papel A4 (21OX297mm) 75g/m2, branco, caixa caIxa 100
50 com 10 resmas 19.930,00

Papel A4 180Gr Branco folhas, embalagem com pacote 2 50,95
51 50 folhas

Papel Adesivo Contact Transparente Rolo 45cm X unidade 1 116,13
52 25 Metros

Pasta AZ A4, lombo largo azul celeste, com borda
de metal, revestida externamente em polipropileno unidade 110resistente e carbono, com mecanismo de alta 2.420,00

53 pressào

Pasta catalogo A4 de polipropileno transparente, 20 345,40
54 com 20 EnveloDes Dlásticos. unidade

Pasta catalogo A4 de polipropileno transparente, 20 351,73
55 com 40 Envelopes plásticos. unidade
56 Pasta em L - Cristal unidade 300 250,00

Pasta Fichario Oficio, lombada 75mm, Preta 4
Argolas, Material em PVC com revestimento em unidade 8 218,11

57 plástico cristal. Dimensão: 33x25,5cm.

58 Pasta oficio azul 18mm (com elástico) unidade 2000 6.346,67

59 Pasta oficio verde 18mm (com elástico) unidade 800 2.538,67
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Pasta suspensa plastificada com ponteiras e hastes unidade 50 185,50
60 com visor identidicador

Perfurador de papel em metal para mínimo 35 unidade 3 239,60
61 folhas

Pilha Alcalina AA recarregável, embalagem com 4
5 303,58

62 unidades pacote

63 Pilha Alcalina AA, embalagem com 4 unidades pacote 5 36,08

Pilha Alcalina AAA recarregável, embalagem com pacote 5 188,93
64 4 unidades

65 Pilha Alcalina AAA, embalagem com 4 unidades pacote 5 63,30

66 Porta lápis/clips/lembrete poliestireno fumê unidade 15 193,50

Reforço auto-adesivo plástico transparente, pacote pacote 1 5,04
67 com 150 etiquetas

68 Réguas de 30 cm transparentes unidade 10 18,00

Sacos plástico grosso com 4 furos, embalagens caIxa 30
69 com 400 unidades 3.046,00

70 Teclado USB para desktop unidade 10 362,33

Tesoura para uso diverso, em aço inox, cabo em unidade 15 449,50
71 polipropi1eno, tamanho 17 em).

72 Tinta para carimbo 40 mI, na cor preta unidade 2 6,89
Visor plástico em polipropi1eno, com etiquetas
brancas, para pastas suspensas. Permite

pacote 2 18,07visualização em dois ângulos, embalagem com 50
73 unidades

TOTAL DO LOTE R$ 47,306,34

• Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os custos
necessários para fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

4. DA GARANTIA

4.1 Os materiais/itens deverão ter a cobertura da garantia determinada pelo fabricante.

5 VALIDADE DA PROPOSTA

o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da licitação. Caso a adjudicação não possa ocorrer dentro do perfodo de validade da
proposta, por motivo de força maior, a Fundação Araucária, poderá solicitar a prorrogação geral da
validade por, no máximo, igual período.

6 LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS I ITENS

Os materiaislitens deverão ser entregues na Fundação Araucária, no endereço Avenida Comendador
Franco 1341, Jardim Botânico, CEP 80.215-090, Curitiba, Paraná, 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.
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(papel timbrado)

ANEXO 11

COMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTA

VALOR GLOBAL DO OBJETO: R$ ( ).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

• LOCAL DE ENTREGA: Fundação Araucária - Avenida Comendador Franco 1341,
Jardim Botânico, CEP 80.215-090. Curitiba - Paraná

Marca e Preço
N' MATERIAL Item atdade Modelo Unitário Preço

item do Total Total
Produto

Almofada para carimbo nO 4, tinta
unidade 5

1 preta

Aplicador de fita adesiva, com corpo
metálico reforçado, para utilização unidade 2

2 com fitas adesivas de 50mm

Apontador em metal com lâmina de unidade 10
3 aço inox, com O1 furo

Blocos de papel autoadesivos, na cor
amarela, 38X50mm, embalagem com pacote 804 unidades, com super aderência,

4 com 100 folhas cada

Blocos de papel autoadesivos, na cor
amarela, 76X102mm, com super llilidade 60

5 aderência, com 100 folhas

Caixa/Pasta arquivo morto plástica, unidade 200
6 cor preta

7 Calculadora de mesa 12 dígitos unidade 20

Canaleta pvc para encadernaçao, na
preta, 7mm, embalagem com 50 pacote 1

8 unidades

Caneta esferográfica corpo
transparente hexagonal, com tampa caixa 5ventilada, escrita fina na cor azul,

9 embalagem com 50 llilidades
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Caneta esferográfica corpo
transparente hexagonal, com tampa caixa 3ventilada, escrita fina na cor preta,

10 embalagem com 50 unidades

Caneta esferográfica corpo
transparente hexagonal, com tampa
ventilada, escrita fina na cor caixa 3
vermelha, embalagem com 50

11 unidades
Caneta marca texto cor amarela, calxa 4

12 embalagem com 12 unidades

Caneta marca texto cor azul,
- ,
caixa 4

13 embalagem com 12 unidades
Caneta marca texto cor laranja, caixa 4

14 embalagem com 12 unidades

Caneta marca texto cor rosa, caixa 4
15 embalagem com 12 unidades

Caneta marca texto cor verde, caixa 4
16 embalagem com 12 unidades

Caneta marcador permanente (escrita
em cds, plásticos, acrílicos, vinil e
vidros), ponta média 2.0mm, da cor caixa 2
azul ou preta, embalagem com 12

17 unidades

Caneta para quadro branco, na cor caixa 1
18 preta, embalagem com 12 unidades

Caneta para retroprojetor, na cor Calxa 2
19 azul, embalagem com 12 unidades

Caneta para retroprojetor, na cor caIxa 2
20 preta, embalagem com 12 unidades

Capa para encadernação, de
polipropileno, A4, cor preta, pacote pacote 2

21 com 50 unidades

Capa para encadernação, de
polipropileno, A4, transparente, pacote 2

22 pacote com 50 unidades

23 Carregador de pilhas AA e AAA unidade 1
24 Cartão de memória micro sd 16gb unidade 10

Cartão de memória SDHC 32Gb unidade 1
25 90mb

Clips galvanizados para papel nO 4/0, Calxa 5
26 embalagem com 100 unidades
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Clips galvanizados para papel n° 8/0, calxa 5
27 embalagem com 180 unidades

Cola bastão não tóxica 40g,
unidades, alta qualidade, embaIagem Caixa 5

28 com 12 unidades

29 DVD 4,7 GB unidade 30

30 DVD8,5 GB unidade 30

31 Elásticos Latex pacotes 100 GR pacote 5
32 Envelope branco 260X360 unidade 100

33 Estilete de plástico unidade 5

Etiquetas autoadesivas, brancas,
tamanho 33,9mmXIOI,6mm, caIxa 5

34 embalagem com 100 folhas

Etiquetas autoadesivas, brancas,
tamanho 17mmX31mm, caixa 2

35 embalagem com 2400 unidades

36 Extrator de grampos chapa aço inox unidade 10
Fita adesiva transparente unidade 25

37 12mmX30mm (tipo durex)

Fita adesiva transparente unidade 50
38 48mmX50mm (tipo durex)

39 Fita crepe pequena, 24x50 unidade 3
Grampeador de mesa para até 240 unidade 1

40 folhas
Grampeador de papel, estrutura
metálica, com apoio plástico, com 2
posições para fixação, tamanho
médio (13 cm), com capacidade para unidade 25mínimo 110 grampos 26/6, para
grampear até 25 folhas de 75 g/m2,
com boa performance, resistência e

41 1 qualidade
Grampo trilho plástico estendido
branco p/600fls, embalagem com 50 pacote 8

42 Jogos

Grampos para grampeador 23/10,
galvanizados, embalagem com 5000 CaIxa 5

43 unidades

Grampos para grampeador 26/6,
galvanizados, embalagem com 5000 caixa 20

44 unidades
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Índices/Divisórias (fichário oficio)
coloridos para pasta AZ, de plástico, pacote 15

45 coloridas, com 12 projeções.

Marcador de página (flags de papel)
com mínino de 4 cores com adesivo, pacote 25embalagem com mínimo de 100

46 unidades

Mini teclado multimídia slim USB
preto, dimensões 290 mm x 163 mm unidade 3

47 x 15 mm.

48 Mouse USB para desktop unidade 20
49 Mousepad com apoio de punho unidade 35

Papel A4 (21OX297rnrn) 75g/rn2, caIxa 100
50 branco, caixa com 10 resmas

Papel A4 180Gr Branco folhas, pacote 2
51 embalagem com 50 folhas

Papel Adesivo Contact Transparente unidade 1
52 Rolo 45crn X 25 Metros

Pasta AZ A4, lombo largo azul
celeste, com borda de metal,
revestida externamente em unidade 110
polipropileno resistente e carbono,

53 com mecanismo de alta pressão

Pasta catalogo A4 de polipropileno
transparente, com 20 Envelopes 20

54 plásticos. unidade ,

Pasta catalogo A4 de polipropileno
transparente, com 40 Envelopes 20

55 plásticos. tmidade
56 Pasta em L - Cristal unidade 300

Pasta Fichario Oficio, lombada
75mm, Preta 4 Argolas, Material em unidade 8PVC com revestimento em plástico

57 cristaL Dimensão: 33x25,5cm.
Pasta oficio azul 18mm (com unidade 200058 elástico)
Pasta oficio verde 18mm (com unidade 800

59 elástico)

Pasta suspensa plastificada com
ponteiras e hastes com visar unidade 50

60 identidicador

21



FUNDACÃO
ARAUCÁRI/J

Apolo CIODesenvolvimento Científico
e Tecnológic:o do Poroná

Perfurador de papel em metal para unidade 3
61 mínimo 35 folhas

Pilha Alcalina AA recarregável, 5
62 embalagem com 4 unidades pacote

Pilha Alcalina AA, embalagem com pacote 5
63 4 unidades

Pilha Alcalina AAA recarregável, pacote 5
64 embalagem com 4 unidades

Pilha Alcalina AAA, embalagem pacote 5
65 com 4 unidades

Porta lápis/clips/lembrete unidade 15
66 poliestireno fumê

Reforço auto-adesivo plástico
transparente, pacote com 150 pacote 1

67 etiquetas
68 Réguas de 30 em transparentes unidade 10

Sacos plástico grosso com 4 furos, caixa 30
69 embalagens com 400 unidades

70 Teclado USB para desktop unidade 10
Tesoura para uso diverso, em aço
inox, cabo em polipropileno, unidade 15

71 tamanho 17 em).
Tinta para carimbo 40 ml, na cor unidade 272 preta

Visor plástico em polipropileno, com
etiquetas brancas, para pastas
suspensas. Permite visualização em pacote 2
dois ângulos, embalagem com 50

73 unidades

TOTAL R$ -

"Declaramos que os preços cotados são fixos, estando neles incluldos todos os custos diretos e
indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as de transporte do bem ao local de

entrega, e tributos de qualquer natureza (IPI, ICMS, etc.), além da garantia e/ou assistência técnica
dos mesmos."

ANEXAR À CARTA PROPOSTA TODA A DESCRIÇÀO DO MATERIAL COTADO
(EX.: MARCA + MODELO + FABRICANTE + GARANTIAS, ETC).

Este Anexo 11deverá ser preenchido e assinado pelo representante legal da empresa
arrematante do lote.

Ao apresentar a proposta de preços, assuma de forma total e irretratável o seguinte:
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a) Declaro ter pleno conhecimento dos termos do Edital Pregão Eletrônico nO 02/2017 e ter
recebido todos os esclarecimentos necessários:

b) Declaro que a empresa dispõe de materiais capazes de atender, no mínimo, às
especificações exigidas;

c) Declaro que os serviços propostos não são terceirizados;
d) Declaro ter conhecimento de que não se admitirá a cobrança de qualquer outro valor

adicional para a prestação dos serviços, salvo se previamente autorizado pela
contratante seguindo os termos legais cablveis;

e) Declaro que os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência dos serviços;
f) Declaro que o prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura

do certame.

DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO:
AG~NCIA:
CONTA CORRENTE:

Município, _ de de 2.017.

Nome, cargo e assinatura do representante legal
(email)

. ,
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ANEXO 111

MINUTA ORDEM DE FORNECIMENTO/SERViÇO

FUNDAj,ÃO
I.tRldIC. R"" Ordem de Fornecimento! Serviços

•••••••• 1I•• ,",_.n" ~.~do.....-
Unidade Solicitante Nt'imtro

Pr(l(t~~o Interno modalidade de cornprD Datll Eml5dn na'. n'nrlmtnlO

DADOS DO PROJETO - ----- ----------~----------- -- -- .' ----- - - - .' .- -- - -- - - ----- -- ---- ------- - - ----
Nome eompleto do projeto Nt'imero do "mJeln

_DADOS 1),\ CO;'l.'TRATAI>A . ---~ -. -- - . - - -----_ .. _"
RD7.JloSoclnl CPF/Cj'l1P,1 TtIlalOrdem

I)tpnrtllmrnlo Empil

Contato Ttltfont Fu

F.ORMA _P EJ'AGAM Ei\.TO - ... . ---- . -
OEm cuttim (RETIRARCHtQllt liA FA1'rR ~1[Dl",:--n: t:Xr1lf.CA DI::OU" •••C-'T" ou RtemO I'ADIIO~U..,4.DODI: QUITAÇÃO)

ODrpósilo banco 8noro Ag'nda Contll t poup:nnç. D5im Dolo

URolrlO bnorjrio

IN.:OR.~I~Ç9f:.s Cü:\IPl.pl f.,,-rAR.:S -
Frttt: ar (pllItO)
Impmlo~: Tod~ indu_~ll'>no '"alor dI! propmla comercial
(~.nnll. conronne delinldo DO Prfl:Do t:lelrllnlco 0212017

:...ITI:I'.SREQUISITADOS

N' Preço PreçoMATERIAL Item Qtdade Unitárioitem Total Total

Almofada para carimbo n° 4, tinta unidade 5
1 preta

Aplicador de fita adesiva, com corpo
metálico reforçado, para utilização unidade 2

2 com fitas adesivas de 50mm

Apontador em metal com lâmina de unidade 10
3 aço inox, com OI furo

Blocos de papel autoadesivos, na cor
amarela, 38X50mm, embalagem com pacote 804 unidades, com super aderência,

4 com] 00 folhas cada
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Blocos de papel autoadesivos, na cor
amarela, 76XI02mm, com super unidade 60

5 aderência, com 100 folhas

Caixa/Pasta arquivo morto plástica, unidade 200
6 cor preta

7 Calculadora de mesa 12 dígitos unidade 20
Canaleta pvc para encadernaçao, na
preta, 7mm, embalagem com 50 pacote 1

8 unidades

Caneta esferográfica corpo
transparente hexagonal, com tampa Caixa 5ventilada, escrita fina na cor azul,

9 embalagem com 50 unidades

Caneta esferográfica corpo
transparente hexagonal, com tampa Caixa 3ventilada, escrita fina na cor preta,

10 embalagem com 50 unidades

Caneta esferográfica corpo
transparente hexagonal, com tampa
ventilada, escrita fina na cor calxa 3
vermelha, embalagem com 50

11 unidades
Caneta marca texto cor amarela, caIxa 4

12 embalagem com 12 unidades
Caneta marca texto cor azul, caixa 4

13 embalagem com 12 unidades

Caneta marca texto cor laranja, CaIxa 4
14 embalagem com 12 unidades

Caneta marca texto cor rosa, caIxa 4
15 embalagem com 12 unidades

Caneta marca texto cor verde, CaIxa 4
16 embalagem com 12 lUlidades

Caneta marcador permanente (escrita
em cds, plásticos, acrílicos, vinil e
vidros), ponta média 2.0mm, da cor CaIxa 2
azulou preta, embalagem com 12

17 unidades

Caneta para quadro branco, na cor caixa 1
18 preta, embalagem com 12 unidades

Caneta para retroprojetor, na cor CaIxa 2
19 azul, embalagem com 12 lUlidades
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Caneta para retroprojetor, na cor caIxa 2
20 preta, embalagem com 12 unidades

Capa para encadernação, de
polipropileno, A4, cor preta, pacote pacote 2

21 com 50 unidades

Capa para encadernação, de
polipropileno, A4, transparente, pacote 2

22 pacote com 50 unidades

23 Carregador de pilhas AA e AAA unidade 1
24 Cartão de memória micro sd 16gb unidade 10

Cartão de memória SDHC 32Gb unidade 1
25 90mb

Clips galvanizados para papel nO 4/0,
caIxa 5

26 embalagem com 100 unidades
Clips galvanizados para papel nO 8/0,

CaIxa 5
27 embalagem com 180 unidades

Cola bastão não tóxica 40g,
unidades, alta qualidade, embalagem CaIxa 5

28 com 12 unidades

29 DVD 4,7 GB unidade 30
30 DVD 8,5GB unidade 30
31 Elásticos Latex pacotes 100 GR pacote 5
32 Envelope branco 260X360 unidade 100
33 Estilete de plástico unidade 5

Etiquetas autoadesivas, brancas,
tamanho 33,9mmX1Ol,6mm, caixa 5

34 embalagem com 100 folhas

Etiquetas autoadesivas, brancas,
tamanho l7mm X 31mm, caixa 2

35 embalagem com 2400 unidades

36 Extrator de grampos chapa aço inox unidade 10
Fita adesiva transparente unidade 25

37 12mmX30mm (tipo durex)
Fita adesiva transparente unidade 50

38 48mmX50mm (tipo durex)

39 Fita crepe pequena, 24x50 unidade 3
Grampeador de mesa para até 240 unidade 140 folhas
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Grampeador de papel, estrutura
metálica, com apoio plástico, com 2
posições para fixação, tamanho
médio (13 em), com capacidade para unidade 25
mínimo 110 grampos 26/6, para
grampear até 25 folhas de 75 g/m2,
com boa performance, resistência e

41 loualidade
Grampo trilho plástico estendido
branco p/600fls, embalagem com 50 pacote 8

42 Jogos

Grampos para grampeador 23/1O,
galvanizados, embalagem com 5000 CaIxa 5

43 unidades

Grampos para grampeador 26/6,
galvanizados, embalagem com 5000 CaIxa 20

44 unidades

Índices/Divisórias (fichário oficio)
coloridos para pasta AZ, de plástico, pacote 15

45 coloridas, com] 2 projeções.

Marcador de página (flags de papel)
com mínino de 4 cores com adesivo, pacote 25
embalagem com mínimo de 100

46 unidades

Mini teclado multimídia slim USB
preto, dimensões 290 mm x 163 mm unidade 3

47 x 15 mm.

48 Mouse USB para desktop unidade 20
49 Mousepad com apoio de punho unidade 35

Papel A4 (21OX297mm) 75g/m2, Calxa 100
50 branco, caixa com la resmas

Papel A4 180Gr Branco folhas, pacote 2
51 embalagem com 50 folhas

Papel Adesivo Contact Transparente unidade 1
52 Rolo 45cm X 25 Metros

Pasta AZ A4, lombo largo azul
celeste, com borda de metal,
revestida externamente em unidade 110
polipropileno resistente e carbono,

53 com mecanismo de alta pressão

27
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Pasta catalogo A4 de polipropileno
transparente, com 20 Envelopes 20

54 olásticos. unidade

Pasta catalogo A4 de polipropileno
transparente, com 40 Envelopes 20

55 nlásticos. unidade
56 Pasta em L - Cristal unidade 300

Pasta Ficharia Oficio, lombada
75rnrn, Preta 4 Argolas, Material em unidade 8
PVC com revestimento em plástico

57 cristal. Dimensão: 33x25,5crn.
Pasta ofício azul18mm (com unidade 200058 elástico)
Pasta ofício verde 18mm (com unidade 800

59 elástico)

Pasta suspensa plastificada com
ponteiras e hastes com visor unidade 50

60 identidicador

Perfurador de papel em metal para unidade 3
61 mínimo 35 folhas

Pilha Alcalina AA recarregáveI, 5
62 embalagem com 4 unidades pacote

Pilha Alcalina AA, embalagem com pacote 5
63 4 unidades

Pilha Alcalina AAA recarregável, pacote 5
64 embalagem com 4 unidades

Pilha Alcalina AAA, embalagem pacote 5
65 com 4 unidades

Porta lápis/clipsllembrete unidade 15
66 poliestireno furnê

Reforço auto-adesivo plástico
transparente, pacote com 150 pacote 1

67 etiquetas
68 Réguas de 30 cm transparentes unidade 10

Sacos plástico grosso com 4 furos, caixa 30
69 embalagens com 400 unidades

70 Teclado USB para desktop unidade 10
Tesoura para uso diverso, em aço
inox, cabo em polipropileno, unidade 15

71 tamanho 17 em).
Tinta para carimbo 40 mI, na cor unidade 272 preta
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Visor plástico em polipropileno, com
etiquetas brancas, para pastas
suspensas. Permite visualização em pacote 2
dois ângulos, embalagem com 50

73 unidades
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(papel timbrado)

ANEXO IV

DECLARAÇAo PARA FINS DE HABllITAÇAo

(nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nO ,
com sede na (Rua), (Bairro), (CEP), (Fone) - (Fax) - (Site) - (E-mail), neste ato negociai
representada por seu (Sócio Administrador), portador do RG n° .. e inscrito no CPF/MF sob o nO .. ,
DECLARA, sob as penas e cominações legais que:

- Não se encontra em litígio com a Fundação Araucária ou com Órgãos ou Entidades da
Administração Pública, Direta ou Indireta, da União, Estado, Município ou Distrito
Federal, ou Declarada Inidônea por qualquer forma, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

- Não emprega menor de 18 [dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
não emprega menor de 16 [dezesseis] anos conforme disposto no inciso V, do artigo 27 da
Lei Federal nO8.66611993 [Lei de Licitações] e alterações posteriores [parcialmente alterada
pela Lei Federal nO12.34912010 - Conversão da MP nO49512010], acrescido pela Lei Federal
nO9.854/1999 [redação da Emenda Constitucional nO20, de 1511211998 - inciso XXXIII].
Quando emprega menor a partir de 14 [quatorze] anos, isto é realizado na condição de menor
aprendiz;

- Possui capacidade de fornecimento para as quantidades de todos os itens para os quais
apresentou proposta, e que os mesmos são de excelente qualidade, atendendo as
especificações técnicas do Processo Administrativo vinculado, além de aceitar todas as
condições estipuladas neste procedimento, sendo verldicas e fiéis todas as informações e
documentos apresentados;

- Que não possui em seu quadro societário para os efeitos do Art. 20 [Não poderão ser
destinados recursos para atender a despesas com:], inciso XII [- pagamento, a qualquer
titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por
serviços prestados, inclusive consultoria, assist~ncia técnica ou assemelhados: e] da Lei
Federal n° 12.708, de 17 de agosto de 2012 e que "Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências", sócio
gerente, com poderes de gestão, direta ou indiretamente, empregado ou dirigente da
Fundação ARAUCARIA, ou servidor vinculado ao ente disponibilizador dos recursos
financeiros, da Administração Pública, Direta ou Indireta da União, do Estado, do
Município ou do Distrito Federal, ou que tenha interesses institucionais na execução do
Projeto, ressalvados os permissivos legais;

- Em se tratando de Sociedade Anônima, não ser Presidente, Vice-Presidente e/ou qualquer
outro cargo de Direção, Diretor Suplente ou Membro do Conselho de Administração.

Município, de de 2017

representante legal (nome e assinatura)
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