
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2018 – Registro de Preços 50/2018 
 

Em concordância com a ata datada em 12/11/2018 de abertura do processo licitatório na modalidade de  pregão 

presencial nº 78/2018, que teve como objeto o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de kit escolar 

para distribuição gratuita para os alunos das escolas municipais, conforme quantidades e especificações do Termo de 

Referência constante do Anexo I do Edital. HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja 

ADJUDICADO o seu objeto, a favor da empresa ESTACAO ECOLOGICA MATERIAIS ESCOLARES EM PET 

RECICLADO - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.154.841/0001-35, conforme especificações e valores conforme 

relação abaixo: 

Item Descrição dos Itens Qtde. 
Itens V. Unit. 

R$ 
Valor Total dos 

Itens R$ 

1 

Caderno personalizado do professor: capa dura, 200mmx280mm 
com montagem artesanal, e fotos exclusivas de projetos 
educacionais com logos e brasão do município, com duas lâminas por 
jogo de 150gr em couche, 4x0 cores, tinta escala, com aplicação de 
verniz uv ou plastificação e revestimento interno sem impressão, em 
sulfite 75gr, fotolito incluso. Contendo um envelope em pvc 
gramatura mínima 0,15g/m2. As 4 primeiras páginas serão 
personalizados frente e verso nas cores 4x4 em papel sulfite 75 gr. 
Miolo 300 páginas personalizadas, com margens decorativas e duas 
frases no rodapé das folhas, sendo frases diferenciadas frente e 
verso das folhas, no formato 200mmx280mm, 1x1 cor, acabamento 
em espiral ou aplicação de wire-o. Criação artesanal exclusiva da 
matriz em e.v.a., pet work e scrapbook da capa, lay-out e arte final 
por conta do fornecedor. Apresentação de no mínimo 03 amostras 
como modelo para escolha da equipe da secretária de educação. 

37  40,50  1.498,50 

2 

Caderno  de cartografia personalizado do aluno: formato 200 mm x 
275  mm. Capa em papel triplex 300 gramas 4x4 cores plastificada, 
e fotos exclusivas de projetos educacionais com logos e brasão do 
município e hino do município ou com aplicação de verniz uv. Miolo: 
160 paginas em papel sulfite 63 gramas. Acabamento grampeado - 
criação artesanal exclusiva da matriz em e.v.a., patchwork e 
scrapbook da capa, lay-out e arte final por conta do fornecedor. 
Apresentação de no mínimo 03 amostras como modelo para escolha 
da equipe de educação. 

1400  8,25 11.550,00 

3 

Caderno de aritimética personalizado do aluno: formato 200 mm x 
275  mm. Capa em papel triplex 300 gramas 4x4 cores plastificada e 
fotos exclusivas de projetos educacionais com logos e brasão do 
município e hino do município ou com aplicação de verniz uv. Miolo: 
160 paginas em papel sulfite 63 gramas. Acabamento grampeado - 
criação artesanal exclusiva da matriz em e.v.a., patchwork e 
scrapbook da capa, lay-out e arte final por conta do fornecedor. 
Apresentação de no mínimo 03 amostras como modelo para escolha 
da equipe de educação. 

1200  9,30  11.160,00 

4 

Caderno de linguagem personalizado do aluno: formato 200 mm x 
275 mm. Capa em papel triplex 300 gramas 4x4 cores plastificada e 
fotos exclusivas de projetos educacionais com logos e brasão do 
município e hino do município ou com aplicação de verniz uv. Miolo: 
192 paginas em papel sulfite 56 gramas. Acabamento em espiral - 
criação artesanal exclusiva da matriz em e.v.a., patchwork e 
scrapbook da capa, lay-out e arte final por conta do fornecedor. 
Apresentação de no mínimo 03 amostras como modelo para escolha 
da equipe de educação. 

1200  9,25  11.100,00 



 

5 

Pasta ecológica escolar em polionda com aba elástico: confeccionada 
com lombada de 35 mm, medindo 270 (larg.) X 350 (alt.) Mm, 
confeccionada com chapa de polipropileno (pp) alveolar 
oxibiodegradável, gramatura de 300 g/m2, na cor branca, 

acabamento com elástico de borracha revestido com tecido, 
transpassado e terminais plásticos, de boa qualidade. A 
personalização deverá obdecer o arquivo digital fornecido pela 
administração. A impressão deverá ser feita com tintas resistentes e 
atóxicas. Deverá constar na pasta a marca do fabricante e a 
inscrição do simbolo de plástico reciclável e oxibiodegradável, de 
acordo com certificado a ser apresentado, comprovação do uso de 
aditivo oxibiodegradável, em conformidade com o padrão de testes 
astm 6954-04, norma bs 8472, alem de laudo atestando níveis 
aceitáveis de bisfenol-a (bpa). Obrigatório selo do inmetro. 

800  8,15  6.520,00 

 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO: 

R$ 41.828,50 
(Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos) 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 13 de Novembro de 2018. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 

 


