PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO Nº 003/2015
TIPO: MENOR PREÇO
A União de Mulheres do Município de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o nº CNPJ 52.805.538/0001-77, associação sem fins lucrativos, com
sede na Rua Coração da Europa, 1395 - Bela Vista - em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01314020, Telefone: (11) 99616-2776, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará
a PESQUISA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as regras e condições
estabelecidas no CONVÊNIO SICONV Nº 813897/2014 , celebrado com a União, por intermédio da
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SPM,
A presente Pesquisa de Preço será regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, pela
Portaria Interministerial n° 507, de 24 de novembro de 2011, dos Ministros de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda, do Controle e da Transparência, bem como suas
alterações posteriores.
1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo, a ser utilizado no
projeto “Formação de Promotoras Legais Populares no Estado de São Paulo: Pelo Fortalecimento,
Ampliação e Mobilização do Movimento de PLPs para Garantir Acesso à Justiça para Mulheres em
Situação de Violência”.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação visa atender a etapa 2 meta 1, do referido convênio, conforme consta no
Projeto Básico e Plano de Trabalho que acompanham o termo de Convênio nº 116/2014 - SICONV
Nº 813897/2014, celebrado com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República.
3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
3.1 Esta Pesquisa de Mercado tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de
material de papelaria.
3.2 O material a ser adquirido consta no ANEXO 1 deste documento, em forma de lista.
3.3 O material de consumo deverá ser entregue onde a contratante indicar.
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4 - DA ENTREGA DA PROPOSTA:
4.1 A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, com o número do
CNPJ, não poderá ter emendas e rasuras, deverá estar datada, conter nome ou razão social,
endereço completo, telefone e e-mail. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em
moeda nacional corrente com validade não inferior a trinta (30) dias.
4.2 A proposta deverá ser entregue no período de 02/12 a 08/12/2015, de segunda a sexta- feira,
das 13:00h às 17:00 h, no endereço da União de Mulheres do Município de São Paulo, ou então
enviada, via e-mail até o dia especificado acima. O endereço eletrônico de envio das propostas é:
faleconosco@uniaodemulheres.org.br.
4.3 A empresa vencedora será comunicada e deverá entregar os documentos elencados no item
7.1 em até 05 dias úteis.
5 – DO CRITÉRIO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1 – Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atendam as exigências contidas nos itens 1, 3 e 4;
b) Apresentem preços inexequíveis;
c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda
que contrariem no todo ou em parte o presente edital.
5.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio.
5.3 – O resultado das propostas será disponibilizado no site da União de Mulheres do Município de
São Paulo : www.uniaodemulheres.org.br
6.VALOR DISPONÍVEL
Os recursos para custear as despesas descritas nesta pesquisa de preço, correrão à conta do
convênio n° 813897/2014, no valor máximo de R$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais).
7. FORMA DE CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO
7.1- A empresa vencedora deverá apresentar a seguinte documentação que comprovem a
regularidade junto aos órgãos públicos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de regularidade das Fazendas Estadual e Municipal, da sede da pessoa jurídica;
c) Prova de regularidade da Dívida Ativa da União e contribuições previdenciárias: Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014);
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
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Em caso de propostas enviadas por e-mail, as certidões poderão ser enviadas em formato
digitalizado para o endereço: faleconosco@uniaodemulheres.org.br.
7.2 – O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente, em nome da empresa, em até
05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, após o aceite dos serviços prestados.
7.3 – O fornecedor deverá emitir nota fiscal contendo os dados bancários para depósito.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Para dirimir quaisquer dúvidas, o proponente poderá entrar em contato com a União de
Mulheres do Município de São Paulo, pelo e-mail: faleconosco@uniaodemulheres.org.br.
8.2 Esta Pesquisa de Preço poderá ser:
8.2.1. Anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada em qualquer fase do processo;
8.2.2. Revogada, por conveniência e oportunidade da União de Mulheres do Município de São
Paulo , em decorrência de motivo superveniente, pertinente e suficiente para justificar o ato;
8.2.3. Adiado, por motivo justificado.
São Paulo, 01 de dezembro de 2015.

Rute Alonso da Silva
Presidenta
União de Mulheres do Município de São Paulo
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MODELO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO
A Empresa ....................................................................., apresenta a da União de Mulheres do
Município de São Paulo, proposta comercial para contratação de empresa especializada para
fornecimento de material de consumo, a ser utilizado no projeto “Formação de Promotoras Legais
Populares no Estado de São Paulo: Pelo Fortalecimento, Ampliação e Mobilização do Movimento
de PLPs para Garantir Acesso à Justiça para Mulheres em Situação de Violência”, Convênio Nº
813897/2014.
Razão Social da Empresa:.
CNPJ nº.:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço Completo:
Telefone :
, Fax.:
E-mail:
Validade da Proposta
(no mínimo 30(trinta) dias)
Representante da Empresa:
Apresentamos nossa proposta para o objeto da solicitação acima mencionada, acatando todas as
estipulações consignadas na proposta, conforme abaixo:
Item

Especificação

Qtde.

Apres.

1
2

Bloco anotação c/pauta 200x273 - 50 folhas
Borracha plástica branca, com capa protetora e
composição em borracha termoplástica livre de PVC,
permitindo um apagar mais preciso para qualquer
graduação de lápis e grafite. Dimensões aproximadas
do produto sem embalagem: 4,25 x 2,1x1,04cm.
Acondicionado em embalagem plástica contendo 18
unidades.
Caixa arquivo morto Superonda em Plástico,
Medidas 18 x 29 x 39 cm. Constar impresso em 3
partes do corpo do produto: campo para inclusão do
ano, setor, departamento, ref., período, numeração,
conservação, elaborado e visto, cor azul.
Caneta esferográfica, com carga removível, escrita
média, na cor azul, corpo transparente cristal
sextavado, com marca impressa no corpo em alto
relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para
fixação em bolso. Acondicionada em caixa de
papelão, contendo 100 unidades.

100

unidade

2

pacotes

20

unidade

5

caixa

3

4

V. Unit.
R$

Valor Total
R$

Marca ou
fabricante
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

18

19

20

Cartucho HP 60XL preto CC641WB HP CX 1 unidade

2

unidade

Cartucho HP 60XL cores CC644WB HP CX 1 unidade
Cartucho HP 934XL preto C2P23AL HP CX 1 UN
Cartucho HP 935XL amarelo C2P26AL HP CX 1 UN
Cartucho HP 935XL ciano C2P24AL HP CX 1 UN
Cartucho HP 935XL magenta C2P25AL HP CX 1 UN
Cartucho toner p/HP laserjet preto Q6000AB HP
Cartucho toner p/HP preto Q7553AB HP CX 1 UN
Clips nr.2/0 aço epóxi (pt c/300un) cores sortidas
Cola em bastão, pesando 20 gramas, acondicionada
em tubo plástico com fundo suspenso, tampa abre/
fecha e base rosqueável, fixada em base plástica
transparente com encaixe e envolvido em filme
plástico contendo 06 unidades
Crachá vertical cristal c/cordao PVC 0,15 formato
80x120mm, Abertura superior vertical, Acompanha
cordão PVC com ponteira metálica, PT 50 UN
Envelope comercial, na cor branca, s/rpc, com
gramatura de 75g, com as seguintes dimensões: 114
mm de largura x 162 mm de altura. Acondicionado
em caixa de papelão, contendo 100 unidades.
Envelope de papelaria, produzido em papel kraft
natural de primeira qualidade, na cor parda, com
gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, com as
seguintes dimensões: 265 mm de largura x 370 mm
de altura. Acondicionado em caixa de papelão,
contendo 250 unidades.
Etiqueta auto adesiva branca, uso manual, inkjet/laser, formato carta, multiuso, medindo 50,8 mm
x 101,6 mm, contendo 10 etiquetas por folha.
Composição: papel com adesivo acrílico aquoso. O
produto deverá ser embalado em blister de fácil
abertura contendo 100 folhas.
Etiqueta auto adesiva branca, uso manual, inkjet/laser, formato carta, multiuso, medindo 84,67 mm
x 101,6 mm, contendo 06 etiquetas por folha.
Composição: papel com adesivo acrílico aquoso. O
produto deverá ser embalado em blister de fácil
abertura contendo 100 folhas.
Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 40 m,
produzida em filme de BOPP. O produto deverá vir
acondicionado em embalagem plástica transparente
contendo 4 rolos. Composição: filme de polipropileno

2
6
4
4
4
1
2
3

unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
pacote

6

caixa

8

pacote

1

pacote

2

caixa

1

caixa

1

caixa

3

pacote
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21
22
23
24

25
26
27

28

29

30

com adesivo acrílico à base de água.
Grampeador de mesa 26/6 30fl universal preto CX 1
UN
Grampo 26/6, composto por arame galvanizados e
pontas cortantes. O produto deverá vir acondicionado
em caixa de papelão com 5000 unidades.
Lápis preto n.2, redondo, acondicionado em
embalagensde papelão com 72 unidades.
Marca texto fluorescente, amarelo, indicado para
marcações em qualquer tipo de papel, inclusive em
cópias de fax. O produto deverá atender as seguintes
características: tinta à base d´água, caneta em
formato que facilite o deslize, tampa alongada para
proteção da ponta, corpo plástico na mesma cor da
escrita, medida aproximada de 110 mm de
comprimento x 32 mm de largura, marca e código de
barras gravados no corpo do produto, traços de
marcação entre 5 mm e 0,5 mm com alto rendimento
e durabilidade.
Caixa 12 unidades
Papel sulfite multiuso alcalino, formato A4, 75gr
medindo 210 mm x 297 mm, contendo em cada
pacote 500 folhas
Papel sulfite multiuso alcalino, formato A4, 90gr
medindo 210 mm x 297 mm, contendo em cada
pacote 500 folhas
Pasta plástica com aba e elástico, transparente,
produzida em polipropileno, contendo elástico na cor
branco, Textura Super Line, possuindo cantos
arredondados na aba superior e encaixe de
fechamento tipo meia lua e na aba interna lateral
abertura na parte central para encaixe perfeito do
fechamento meia lua, medindo 235 de largura x 350
,mm de altura.
Pasta plástica em L, transparente, formato OFICIO, PP
0,15, produzida em polipropileno, contendo abertura
no canto superior direito, solda pontilhada resistente
e marca gravada em silk screen no corpo da pasta. 10
unidades por pacote
Pasta suspensa marmorizada, com corpo em cartão
plastificado, com 4 ponteiras com 2 varetas de
arame, acompanhado 1 visor + 1 etiqueta e 1 grampo
plástico, medida: 360 x 0 x 240mm Kraft 200g embalagem 25 unidade.
Registradora AZ c/ Visor (Pasta ) Tam. Ofício modelo:
LL Preto

2

caixa

3

caixa

1

caixa

2

caixa

75

pacote

2

pacote

320

unidade

5

pacote

1

caixa

10

unidade
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31

Saco Plástico PE Oficio, 4 furos 0,15mm - Caixa com
400 unidades

1

caixa

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ___________ (___________reais)
* Prazo de Validade desta Proposta é de no mínimo 30 (trinta) dias.
Os preços ofertados têm como referência o mês
as condições fixadas na Pesquisa de Preço nº 003/2015.

/2015, para pagamento de acordo com

Nome do representante legal
Assinatura do representante legal

Observação:
Utilizar papel timbrado, informando a razão social, o CNPJ e endereço completo da empresa.
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