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COTAÇÃO DE PREÇO 
 

PROCESSO Nº. 016/2016 
 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 
 

DATA: ___________________ 

1. OBJETO 

Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho 

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme especificações, quantitativos e 

condições estabelecidas a seguir: 

 

       1.1. Itens e especificações: 

 

 
Item 

PRODUTO ESPECIFICAÇÕES QT 
PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 

Bobina 

cartão de 

ponto 

Bobinas térmicas para relógio de ponto, 

medindo de 25m a 32m x 5,7cm de largura, 

para utilização em relógio de Ponto 

Inforponto 1510. 

 

60 

unid. 

  

2 Calculadora 

Ergonômica e compacta, display com 12 

dígitos médios e com alta maciez, raiz 

quadrada, botões de plástico, cálculo de 

tempo, cálculo de imposto de porcentagem, 

marcador de ponto a cada 3 dígitos, 

cancelamento do último digito inserido, 

raiz quadrada, cálculo em cadeia. Grande 

total, 2 totalizadores independentes, seletor 

de número de casas decimais, 

arredondamento, acumulo, memória, 

cálculo de taxas, com assistência técnica 

em mato grosso sul. Dimensões 

aproximadas: 18 x 13 x 2 cm (a x l x p), 

peso aproximado: 100 gramas. Garantia 

mínima de 01 (um) ano após a entrega do 

bem. 

5 unid. 

  

3 Cola 110g 

Para uso em papel, cerâmica, tecidos, 

artesanato. Embalagem com identificação 

do produto e marca do fabricante (marca de 

referência: cascorez, tenaz, scoth) 

100 

unid. 

  

4 

Disco 

Compacto – 

CD/DVC 

Disco compacto – CD/DVD, capacidade 

CD Rom 700  MB, tempo de duração 

80min, tipo gravável/CDR, características 

adicionais com velocidade 8x/ 12x, face 

prata 

 

 

5 unid. 

  

 Etiqueta Caixa com 100 folhas cada de etiqueta 2 cx   
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5 Adesiva adesiva, material papel, cor branca, largura 

50,80, comprimento 101,60. 

 

6 
Envelope 

Plástico  

Envelope plástico, tipo plástico, plástico 

incolor, comprimento 32cm, largura 24cm, 

cor transparente, características adicionais 

vertical, liso e com 2 furos, aplicação pasta 

catálogo. Caixa com 1.000unidades. 

5 cx. 

  

7 
Perfurador 

de folha 

Perfurador metálico, com capacidade para 

perfurar no mínimo 40 folhas de papel 

75g/m2, dimensões mínimas 160x110x80 

mm, em ferro fundido, pintura eletrostática, 

nas cores compatíveis com mobiliário de 

escritório, pinos perfuradores em aço 

norma SAE 1112 com oxidação reta, molas 

aço norma SAE 1065/70, zincada e 

desidrogenizada, pino transversal norma 

SAE1010/20 zincado, apoio da base em 

polietileno. 

5 unid. 

  

8 Lacre Malote 

Lacre Malote, material polipropileno de 

alta resistência, tipo espinha de peixe, 

aplicação malote, características adicionais 

numerado de 1 a 1.000 em baixo relevo, 

personific A, cor azul royal, comprimento 

16cm. Pacote com 100unidades. 

6 pct. 

  

9 
Lápis Grafite 

nº 02 

Lápis preto, material corpo madeira, 

diâmetro carga 2mm, dureza carga 2B, 

características adicionais sem borracha 

apagadora, material carga grafite. 

40 

unid. 

  

10 
Notas Auto 

Adesivas 

Pacote com 5 blocos com 100 folhas cada 

ou equivalente, medindo 42mm x 12mm 

60 

pacotes 

  

11 Papel A4 

Papel A4, material papel alcalino, 

comprimento297mm mm, aplicação 

impressora jato de tinta, gramatura 75g/m2. 

600 

resmas 

  

  

12 

Pasta 

Arquivo 

Pasta Arquivo, material plástico, tipo 

sanfonada, largura 245mm, altura 330mm, 

cor azul, características adicionais 1 12 

divisórias, fechamento com elástico. 

20 

Unid. 

  

13 Prancheta 

Prancheta portátil, material acrílico, 

comprimento 334mm, largura 234mm, 

espessura 2mm, cor fumê, características 

adicionais com prendedor de metal e cantos 

arredondados 

 

12 

unid. 

  

 

1. Caso sejamos os vencedores do certame e transcorridos todos os trâmites legais desta 
licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento 
de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 
 
Razão Social:_______________________________________________________________ 
 
CNPJ:_____________________________________________________________________ 
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Endereço eletrônico (e-mail):__________________________________________________ 
 
Tel/Fax:____________________________________________________________________ 
 
CEP:______________________________________________________________________ 
 
 
Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: ____________________ 
 
Agência: _________________________C/C: _____________________________________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
 
Nome:_____________________________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CEP:_________________Cidade:_______________________ UF:____________________ 
 
 
CPF:_______________________________________________________________________  
 
Cargo/Função:______________________________________________________________ 
 
Carteira de ldentificação nº:___________________________________________________ 
 
Expedido por:_______________________________________________________________ 
 
Naturalidade:_______________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:______________________________________________________________ 
 


