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cpl cpl <cpl@ufpi.edu.br>

Pedido de Esclarecimento para o PE 28_2017 UASG: 154048 Universidade Federal do Piauí 10 OUT 9
HS CPASNET 

José Campos <jeacpos@hotmail.com> 5 de outubro de 2017 17:56
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Cc: José Carlos Grzybowski <jose.carlos@ogbrindes.com.br>

Boa tarde Sra. Hellany,

 

Conforme já te adiantei via telefone, ainda ficou algumas dúvidas quanto ao ítem 28, quanto a resposta ao
nosso ques�onamento, repe�ndo nosso ques�onamento e a sua resposta:

 

Item 28- desconhecemos pendrive com corpo em acrílico e alça metálica giratória… o correto não seria pendrive
com corpo plástico e alça metálica giratória?

 

O porquê da pergunta acima, pois o mais comercial e mais resistente material para pen drive é o Corpo Plástico e
não o Acrílico (que aliás tem que ser feito especialmente para encomenda especiais).

 

 

• RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 28 Corpo emburrado e alça giratória

 

Na resposta acima, abre a possibilidade do corpo ser emburrado (desconhecemos este material)?

O nosso ques�onamento ainda se mantém sem resposta que é :  O Pen Drive pode ser de corpo plás�co (que é
o mais resistente e de maior comercialização no Brasil) com alça giratória ?

 

 

 

Nosso ques�onamento Item 30 :

Edital consta reforço no fundo, mas não especifica o Carga e sabendo que a sacola abaixo suporta até 3Kg favor
analisar a possibilidade desta opção?

Versus o dimensional do Edital que é de 25 larg x 28 alt x 10 cm.

 

Portanto poderíamos participar deste ítem com a opção de 32 larg x 23,5 alt x 9,5 cm conforme figura abaixo?

 

Pois a sacola que estamos ofertando tem estas medidas:  ( na nossa contestação não foi respondido
se aceita esta medida, apenas mencionou a capacidade de 3kg)
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Ficamos no aguardo destas resposta para par�ciparmos deste ítem.

 

 

Atenciosamente,

JOSÉ EDUARDO

 (41) 3015 3474   (41) 8839-1711   Skype: ogbrindes

contato@ogbrindes.com.br /  www.ogbrindes.com.br

 

De: José Campos  
Enviada em: terça-feira, 3 de outubro de 2017 12:04 
Para: 'CPL - Comissão Permanente de Licitações' <cpl@ufpi.edu.br> 
Cc: 'José Carlos Grzybowski' <jose.carlos@ogbrindes.com.br> 
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento para o PE 28_2017 UASG: 154048 Universidade Federal do Piauí 10 OUT 9 HS CPASNET 
Prioridade: Alta

 

Bom dia e Obrigado pelo Retorno Sra Hellany.

 

De: CPL - Comissão Permanente de Licitações [mailto:cpl@ufpi.edu.br]  
Enviada em: terça-feira, 3 de outubro de 2017 11:32 
Para: José Campos <jeacpos@hotmail.com> 
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento para o PE 28_2017 UASG: 154048 Universidade Federal do Piauí 10 OUT 9 HS CPASNET

 

 

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, informamos que seu pedido de esclarecimento com sua respectiva resposta foram publicados no sistema do Comprasnet.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

 

Adm. Hellany Alves 

Coordenadoria Permanente de Licitações 
Fones: (86) 3215-5924 - 3237-1773

 

Em 2 de outubro de 2017 01:39, José Campos <jeacpos@hotmail.com> escreveu:

Bom dia e Boa semana Sra Hellany,

 

Aproveitando a oportunidade diante do adiamento do pregão em questão para o dia 10 de Outubro/2017.

 

tel:(41)%203015-3474
tel:(41)%208839-1711
mailto:contato@ogbrindes.com.br
http://www.ogbrindes.com.br/
mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:jose.carlos@ogbrindes.com.br
mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:jeacpos@hotmail.com
tel:(86)%203215-5924
mailto:jeacpos@hotmail.com
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Gostaríamos de alguns esclarecimentos técnicos de alguns produtos do Certame, para que não abra margem de dúvidas sobre a
especificação e melhor e correta oferta/ qualidade dos seguintes itens :

 

Item 3-  o padrão comercial desta agenda tipo moleskine no tamanho aprox. de 9x14cm é de 80 páginas ( com ou sem pauta) ou no tamanho
aprox de 8x13cm com 156 páginas ( com ou sem pauta) … se a especificação for exatamente para 128 páginas, o Edital estará limitando o
produto a algum fabricante ou modelo específico, abrindo mão de uma livre concorrência no pregão. Portanto solicitamos que seja revisto esta
especificação para este produto, alterando-a para uma melhor concorrência?

 

Item 5- Na descrição  temos “ Estojo com caneta e lapiseira, criação e gravação - ambos de aço em metal escovado com detalhes em preto e gravação em
serigrafia 04 cores. Estojo em papel cartão preto.”

 

Solicitamos a revisão quanto as seguintes características:

 

a)      Em objetos metálicos o padrão de mercado para gravação é a laser (baixo relevo) pois é mais duradouro…  em 4 cores na serigrafia a
gravação da logo não terá durabilidade, ou seja, vai se desgastar com o tempo de utilização. Favor verificar a possibilidade de alteração de
utilização em 4 cores na serigrafia na gravação da logo para apenas uma cor em laser (baixo relevo)?

b)      Estojo em papel cartão, também não é uma composição para estojo usualmente comercial limitando a concorrência neste pregão, portanto
gostaríamos de saber se serve algum dos modelos de embalagem abaixo para atendê-los?  

 

O motivo maior desta solicitação é que não  temos embalagem em papel cartão preto produzida comercialmente, apenas sob encomenda, o
que acaba inviabilizando no preço para para venda deste produto.   As embalagens abaixo, por serem produzidas em grande escala possuem
preços mais competitivos.

<image001.png><image002.png><image003.jpg><image004.jpg><image005.png><image006.png>

Itens 6 e 7 Régua em Inox – Conhecemos apenas a gravação a laser que é em baixo relevo, porém desconhecemos a gravação a laser em 4
cores.  

 

Pelo tempo que atuamos no mercado a gravação a laser não tem como inserir 4 cores, o que é possível é deixar as 4 cores de uma logo em 4
tonalidades diferentes durante a gravação a laser, que irão variar em 4 tons diferentes de cinza e/ou chumbo ( vide exemplo abaixo). Verificar
se esta situação detalhada os atende? Se negativo qual a opção técnica para esta gravação que desconhecemos?

<image007.jpg>

 

Item 10- Da especificação do Edital temos : caneca em polipropileno, capacidade de 400ML, resistente a alta temperatura 140ºC, criação e impressão em até 06
cores em 1 verso e slogan preto e branco no outro verso, com altura de 10CM e diâmetro de base de 8CM. FORNECIMENTO DE PROVA.

 

Porém para  6 cores de personalização, visando obter um trabalho de qualidade,  a recomendação é fazer a gravação em hot stamping e não
no silk, porém neste processo (hot stamping)  a logo deve ser gravada num rolo de fita e depois ser transferido para caneca a quente… Este
processo só é viável para pedidos acima de 2 mil unidades!    Acontece que este processo inviabiliza gravar todo rolo de fita para fazer UMA
amostra, o processo de aprovação do produto deve ser feito através de layout eletrônico, não com amostra física.  

Por isto sugerimos o envio da amostra física da caneca para a aprovação sem gravação, junto ao layout eletrônico da logo para  aprovação
antes da produção final.

 

Favor verificar a possibilidade desta alteração, para que se possa oferecer um produto de qualidade como é recomendado e utilizado
comercialmente?

 

Item 27 - PEN DRIVE EM BAMBU - Personalização: A Laser :

a)     Na especificação não consta a capacidade do Pen drive Qtos Giga se é USB 2.0 e etc. Favor introduzir a completa especificação técnica?

b)      Favor verificar se um dos dois estojos abaixo atente o item, pois são os mais utilizados comercialmente? (Plástico ou metálico)

Nota : Embalagem: Caixa Kraft, restringe para melhor opção comercial, sendo que é uma embalagem não usual.

 

 

<image008.png><image009.png>
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Item 28- desconhecemos pendrive com corpo em acrílico e alça metálica giratória… o correto não seria pendrive com corpo plástico e alça
metálica giratória?

 

Item 30- veja se esta sacola com estas dimensões atende eles?   Sem reforço no fundo, porém suporta até 3kg. (No Edital consta reforço no
fundo, mas não especifica o Carga e sabendo que a sacola abaixo suporta até 3Kg favor analisar a possibilidade desta opção?

<image010.png>  Versus o dimensional do Edital que é de 25 larg x 28 alt x 10 cm. Portanto poderíamos participar deste ítem com esta opção?

 

Aguardamos suas análises para esclarecimentos e solicitações acima realizadas.

 

Atenciosamente,

JOSÉ EDUARDO

 (41) 3015 3474   (41) 8839-1711   Skype: ogbrindes

contato@ogbrindes.com.br /  www.ogbrindes.com.br

 

De: CPL - Comissão Permanente de Licitações [mailto:cpl@ufpi.edu.br]  
Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2017 08:24 
Para: José Campos <jeacpos@hotmail.com> 
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento para o PE 28_2017 Universidade Federal do Piauí 26SET 9 HS CPASNET

 

 

 

Prezado(a) Senhor(a),

Pesquise pelos pregões agendados: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0. Colocar a situação
todos e informar o código da uasg da UFPI: 154048.

 
FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

 

Adm. Hellany Alves 

Coordenadoria Permanente de Licitações 
Fones: (86) 3215-5924 - 3237-1773

 

Em 20 de setembro de 2017 01:19, José Campos <jeacpos@hotmail.com> escreveu:

Bom dia Hellany,

 

Não localizamos a sua resposta no site ComprasNet, tem como passar o caminho, melhor ainda, enviar o pdf da sua resposta neste
email?

 

Obrigado pela atenção.

 

Atenciosamente, José Eduardo.

 

De: CPL - Comissão Permanente de Licitações [mailto:cpl@ufpi.edu.br]  
Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2017 18:19 
Para: José Campos <jeacpos@hotmail.com> 
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento para o PE 28_2017 Universidade Federal do Piauí 26SET 9 HS CPASNET

 

 

 

tel:(41)%203015-3474
tel:(41)%208839-1711
mailto:contato@ogbrindes.com.br
http://www.ogbrindes.com.br/
mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:jeacpos@hotmail.com
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0
tel:(86)%203215-5924
mailto:jeacpos@hotmail.com
mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:jeacpos@hotmail.com
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Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, informamos que seu pedido de esclarecimento e a respectiva resposta foram publicados no sistema do Comprasnet.

 
FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

 

Adm. Hellany Alves 

Coordenadoria Permanente de Licitações 
Fones: (86) 3215-5924 - 3237-1773

 

Em 15 de setembro de 2017 14:04, José Campos <jeacpos@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde Sr(a)s responsáveis do pregão supracitado,

Solicitamos esclarecimento e alteração conforme segue:

Quanto ao prazo de entrega é de 10 dias (corridos) após emissão da Nota de Empenho/compra para todos
os itens Nacionais que requer confecção e personalização, essa exigência restringe a participação de vários
licitantes, pois não terão prazo para a confecção e para o frete. Também podemos considerá-la ilegal de
acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato; (Grifo nosso).

Essas peças serão confeccionadas exclusivamente para a Universidade Federal do Piauí, isso quer dizer
que esse produto não se encontra estocado em nenhuma empresa e, portanto, é necessário um tempo para
confecção, personalização e frete. Desta forma, é impossível uma empresa conseguir confeccionar,
personalizar e transportar esses ítens em um prazo de 10 dias úteis, ainda mais que a licitação é Nacional e
temos distâncias consideráveis no Território Brasileiro.

Conforme ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro,

28ª ed., Malheiros, p. 264), “O DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DESCARACTERIZA O
INSTITUTO DA LICITAÇÃO E, PRINCIPALMENTE, O RESULTADO SELETIVO NA BUSCA DA
MELHOR PROPOSTA PARA O PODER PÚBLICO”.

Como é cediço, então, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de licitantes de
todo território nacional. Dessa forma, o edital deve estabelecer um prazo razoável para a entrega das
mercadorias licitadas como forma de ser respeitado o Princípio da Livre Concorrência.

Do Amplo Acesso à Licitação (Competitividade), segundo a melhor doutrina de Marçal Justen Filho:
 “Respeitadas às exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão
inválidas todas as cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter ‘competitivo’ da licitação”.

“O STJ já decidiu que ‘as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem
causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do
maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais
vantajosa’”.

Da Economicidade, conforme a lição do mesmo Autor: “Em suma, é imperioso a administração ter
consciência, ao elaborar um edital, que todas as exigências anômalas e extraordinárias, todos os privilégios

a ela assegurados elevarão os custos de transação, refletindo-se sobre as propostas apresentadas pelos
particulares. Quanto maiores os benefícios reservados pela administração a si própria, tanto maior será o

preço a ser pago aos particulares. Assim se passará em virtude dos mecanismos econômicos de formação
de preços”.

E, por derradeiro, da Finalidade, citando-se a obra de ninguém menos que Diógenes Gasparini:

tel:(86)%203215-5924
mailto:jeacpos@hotmail.com
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“Duas são as finalidades da licitação. De fato, a licitação visa proporcionar, em primeiro lugar, às pessoas
a ela submetidas, a obtenção da proposta mais vantajosa (a que melhor atende, especialmente, em termos
financeiros aos interesses da entidade licitante), e, em segundo lugar, dar igual oportunidade aos que
desejam contratar com essas pessoas,

consoante estabelece o art. 3º da lei federal nº 8.666/93”.

Assim, no edital há que constar um prazo muito superior ao estipulado, devendo ser o de entrega de pelo
menos 30 dias para que fique um prazo acessível para todas as empresas.

 

Nossa Solicitação: Alteração para 30 dias Prazo de entrega de produtos/itens deste Edital como
também para amostras caso sejam solicitadas.

 

Reforçamos a Solicitação das fotos dos Materiais personalizados do Certame em questão, se
possível com suas artes inseridas nos objetos .

 
Atenciosamente,

JOSÉ EDUARDO

 (41) 3015 3474   (41) 8839-1711   Skype: ogbrindes

contato@ogbrindes.com.br /  www.ogbrindes.com.br

 

 

De: José Campos  
Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 02:51 
Para: 'cpl@ufpi.edu.br' <cpl@ufpi.edu.br> 
Cc: 'José Carlos Grzybowski' <jose.carlos@ogbrindes.com.br> 
Assunto: PE 28_2017 Universidade Federal do Piauí 26SET 9 HS CPASNET 
Prioridade: Alta

 

Bom dia Sr(a),
 

Para sanarmos algumas dúvidas ao longo do processo deste Pregão Eletrônico, vocês
poderiam nos informar qual o Nome do Pregoeiro(a), seu email, telefone de contato?
 

Sobre os itens do pregão, é possível o envio de uma foto dos Materiais personalizados do
Certame em questão – vide itens abaixo (melhor ainda se com a arte demonstrada nos próprios
também) ?
 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE
UNID

FORNEC
VL UNIT. SRP VL TOT SRP

ITENS COM
AMPLA

ITENS COM

PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVIDA

DE ME/EPP

/  

COTA
PRINCIPAL

 

3 Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
deAGENDA MOLESKINE - Miolo liso ou

4000 UND R$ 19,00 R$ 76.000,00 X  

tel:(41)%203015-3474
tel:(41)%208839-1711
mailto:contato@ogbrindes.com.br
http://www.ogbrindes.com.br/
mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:cpl@ufpi.edu.br
mailto:jose.carlos@ogbrindes.com.br
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pautado; - Formato: 9×14 cm; - Miolo costurado
com corte redondo nas pontas; - 128 Páginas:
Papel Pólen 80gr; - Elástico fita; - Capa com
cartão paraná 30, forrado com couro sintético,
impresso em 4×0 cores; - Laminação fosca
BOPP FORNECIMENTO DE PROVA.

5

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
deEstojo com caneta e lapiseira, criação e
gravação - ambos de aço em metal
escovado com detalhes em preto e gravação
em serigrafia 04 cores. Estojo em papel
cartão preto. FORNECIMENTO DE PROVA.

16000 UND R$ 13,17 R$ 210.720,00 X  

6

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
derégua em aço inox de 20cm personalizada
com gravação em baixo relevo 4x4 cores. 10000 UND R$ 7,00 R$ 70.000,00  X

FORNECIMENTO DE PROVA.

7

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
derégua em aço inox de 30cm personalizada
com gravação em baixo relevo 4x4 cores. 10000 UND R$ 7,06 R$ 70.600,00  X

FORNECIMENTO DE PROVA.

9

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
dexícaras para cafezinho brancas de porcelana,
alto padrão, personalizadas com brasão da
UFPI colorido gravado em laser. xícara café 90
ml – medida aproximada xícara: 5,5 cm de
Altura x 5 cm Diâmetro (bocal) - tamanho do
brasão da xícara: 3cmx3cm - A empresa
arrematante do Lote deverá apresentar
amostra, para que a proposta seja aceita.

500 UND R$ 25,00 R$ 12.500,00  X

10

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
decaneca em polipropileno, capacidade de
400ML, resistente a alta temperatura 140ºC,
criação e impressão em até 06 cores em 1
verso e slogan preto e branco no outro verso,
com altura de 10CM e diâmetro de base de
8CM. FORNECIMENTO DE PROVA.

3000 UND R$ 8,70 R$ 26.100,00  X

11

Compra e personalização conforme arte 
fornecida via email, pen drive ou CD rom de 
cartão com dimensão de 8,5 cm x 5,5 cm, em 
PVC, plastificado, opaco, de pontas 
arredondadas, com impressão 4x0 cores. 
FORNECIMENTO DE PROVA.

5000 UND R$ 6,73 R$ 33.650,00   

12

Crachás em plástico PVC, com dimensões 0,76
x 85 x 54 mm, com foto digitalizada,impressão
colorida e cordões porta crachá personalizado
em tecido poliéster, com impressão dos dois
lados. COM FORNECIMENTO DE PROVA.

8000 UND R$ 19,80 R$ 158.400,00 X  

13

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta em couro sintético com bolso externo
com zíper, divisão interna, porta cartão e porta
caneta gravação em baixo relevo.

4000 UND R$ 31,74 R$ 126.960,00 X  

FORNECIMENTO DE PROVA.

14 Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta tipo evento com porta papel, aba e
mais seis divisões para caneta e cartões,
personalização impressão em baixo relevo.

5000 UND R$ 14,50 R$ 72.500,00  X
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FORNECIMENTO DE PROVA

15

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom de
Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta de convençãop em material sintético
preto - Personalização: Silk-Screen
Embalagem: Caixa Kraft - Dimensão da
Embalagem: 315x245x15 mm (AxLxP) - Peso
com Embalagem: 560g FORNECIMENTO DE
PROVA.

16000 UND R$ 32,00 R$ 512.000,00 X  

16

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta de Convenção, tipo envelope com dois
bolsos internos, fecho]/ imantado, porta celular,
porta cartões de crédito e porta caneta.
FORMATO: 37x26 cm - “couro sintético” ou
PVC reciclado. FORNECIMENTO DE PROVA.

8000 UND R$ 37,00 R$ 296.000,00 X  

25

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
debloco de anotação feito de material
ecológico, com post-its coloridos e caneta
ecológica de papelão com clip de plástico.
Quantidade de folhas: 70. Tamanho total (CxL):
15,3 cm x 10,3 cm. Incluso 1 gravação em silk
na capa do bloco.

8000 UND R$ 8,80 R$ 70.400,00 X  

26

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
debloco de anotações ecológico, acompanha
caneta. Contém 80 páginas. Medidas para
gravação (CxL): 20,8 cm x 12,8 cm Tamanho da
capa (CxL): 21,0 cm x 17,0 cm Tamanho do
verso (CxL): 21,0 cm x 17,0 cm Gravação em 1
cor na capa já incluso, gravação da caneta
opcional

10000 UND R$ 6,52 R$ 65.200,00  X

27

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
dePEN DRIVE EM BAMBU - Personalização: A
Laser - Embalagem: Caixa Kraft - Dimensão da
Embalagem: 60x20x10 mm (AxLxP) - Peso com
Embalagem: 150 g FORNECIMENTO DE
PROVA.

12000 UND R$ 26,29 R$ 315.480,00 X  

28

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom dePen
drive tipo Giratório (criação e Personalização) –
interface USB 2.0, capacidade de
armazenamento mínima de 4 (quatro) GB
SISTEMAS OPERACIONAIS O Pen drive
deverá ser compatível com os seguintes
sistemas operacionais: Windows 7, Windows
Vista, Windows XP (Service Pack 3) – e
versões superiores, Mac OS (10.x e versões
superiores), Linux (Kernel 2.4 ou versões
superiores estáveis reconhecidas pelos
responsáveis pela distribuição). 8000 UND R$ 61,40 R$ 491.200,00 X  

Temperatura em Operação: 0° a 60° C
Temperatura de Armazenamento: -20° a 85° C
Recurso “plug and play” Dimensões
aproximadas: 50mm de comprimento por 15mm
de largura Área de gravação aproximada:
40mm x 10mm – Gravação da arte em
impressão fotográfica ultra violeta ou a Laser
Parte giratória em metal. / Corpo em acrílico /
Garantia de 1 ano. FORNECIMENTO DE
PROVA.

29 Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom dePen
drive (criação e personalização) no formato de
chave em metal com alta durabilidade, na cor
prata – interface USB 2.0, capacidade de
armazenamento mínima de 4 (quatro) GB

12000 UND R$ 45,03 R$ 540.360,00 X  
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SISTEMAS OPERACIONAIS O Pen drive
deverá ser compatível com os

seguintes sistemas operacionais: Windows 7,
Windows Vista, Windows XP (Service Pack 3) –
e versões superiores, Mac OS (10.x e versões
superiores), Linux (Kernel 2.4 ou versões
superiores estáveis reconhecidas pelos
responsáveis pela distribuição).

      Temperatura em Operação: 0° a 60° C
Temperatura de Armazenamento: -20° a 85° C
Recurso “plug and play” Dimensões
aproximadas: 57mm x por 24mm x 21.5mm
Área de gravação aproximada: 37.5mm x 12mm
– Gravação da arte em impressão a Laser
Embalagem: Veludo / Garantia de 1 ano /
FORNECIMENTO DE PROVA.

30

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom de
deSacola em papel duplex reciclado – branca
tamanho 25 larg x 28 alt x 10 cm lateral.
Acabamento: Reforço no fundo, Alça de cordão
de nylon ilhós, personalizada em silk screen.
FORNECIMENTO DE PROVA.

16000 UND R$ 8,90 R$ 142.400,00 X  

ITENS COM COTA RESERVADA ME/EPP/COOP = ITEM 90 PARA FRENTE

94

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
deEstojo com caneta e lapiseira, criação e
gravação - ambos de aço em metal escovado
com detalhes em preto e gravação em
serigrafia 04 cores. Estojo em papel cartão
preto. FORNECIMENTO DE PROVA.

4000 UND R$ 13,17 R$ 52.680,00

97

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta em couro sintético com bolso externo
com zíper, divisão interna, porta cartão e porta
caneta gravação em baixo relevo.
FORNECIMENTO DE PROVA.

1000 UND R$ 31,74 R$ 31.740,00

98

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom de
Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta de convençãop em material sintético
preto - Personalização: Silk-Screen -
Embalagem: Caixa Kraft - Dimensão da
Embalagem: 315x245x15 mm (AxLxP) - Peso
com Embalagem: 560g FORNECIMENTO DE
PROVA.

4000 UND R$ 32,00 R$ 128.000,00

99

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
depasta de Convenção, tipo envelope com dois
bolsos internos, fecho]/ imantado, porta celular,
porta cartões de crédito e porta caneta.
FORMATO: 37x26 cm - “couro sintético” ou
PVC reciclado. FORNECIMENTO DE PROVA.

2000 UND R$ 37,00 R$ 74.000,00

107

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
debloco de anotação feito de material
ecológico, com post-its coloridos e caneta
ecológica de papelão com clip de plástico.
Quantidade de folhas: 70. Tamanho total (CxL):
15,3 cm x 10,3 cm. Incluso 1 gravação em silk
na capa do bloco.

2000 UND R$ 8,80 R$ 17.600,00

108 Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom
dePEN DRIVE EM BAMBU Personalização: A
Laser - Embalagem: Caixa Kraft Dimensão da
Embalagem: 60x20x10 mm (AxLxP) - Peso com

3000 UND R$ 26,29 R$ 78.870,00
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Embalagem: 150 g FORNECIMENTO DE
PROVA.

109

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom dePen
drive tipo Giratório (criação e Personalização) –
interface USB 2.0, capacidade de
armazenamento mínima de 4 (quatro) GB
SISTEMAS OPERACIONAIS O Pen drive
deverá ser compatível com os seguintes
sistemas operacionais: Windows 7, Windows
Vista, Windows XP (Service Pack 3) – e
versões superiores, Mac OS (10.x e versões
superiores), Linux (Kernel 2.4 ou versões
superiores estáveis reconhecidas pelos
responsáveis pela distribuição). Temperatura
em Operação: 0° a 60° C Temperatura de
Armazenamento: -20° a 85° C Recurso “plug
and play” Dimensões aproximadas: 50mm de
comprimento por 15mm de largura Área de
gravação aproximada: 40mm x 10mm –
Gravação da arte em impressão fotográfica
ultra violeta ou a Laser Parte giratória em metal.
/ Corpo em acrílico / Garantia de 1 ano.

2000

UND 61,4 R$ 122.800,00

FORNECIMENTO DE PROVA.  

110

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom de
Pen drive (criação e personalização) no formato
de chave em metal com alta durabilidade, na
cor prata – interface USB 2.0, capacidade de
armazenamento mínima de 4 (quatro) GB
SISTEMAS OPERACIONAIS O Pen drive
deverá ser compatível com os seguintes
sistemas operacionais: Windows 7, Windows
Vista, Windows XP (Service Pack 3) – e
versões superiores, Mac OS (10.x e versões
superiores), Linux (Kernel 2.4 ou versões
superiores estáveis reconhecidas pelos
responsáveis pela distribuição). Temperatura
em Operação: 0° a 60° C Temperatura de
Armazenamento: -20° a 85° C Recurso “plug
and play” Dimensões aproximadas: 57mm x por
24mm x 21.5mm Área de gravação aproximada:
37.5mm x 12mm – Gravação da arte em
impressão a Laser Embalagem: Veludo /
Garantia de 1 ano / FORNECIMENTO DE
PROVA.

3000 UND R$ 45,03 R$ 135.090,00

111

Compra e personalização conforme arte
fornecida via email, pen drive ou CD rom de de
Sacola em papel duplex reciclado – branca
tamanho 25 larg x 28 alt x 10 cm lateral.
Acabamento: Reforço no fundo, Alça de cordão
de nylon ilhós, personalizada em silk screen.
FORNECIMENTO DE PROVA.

4000 UND R$ 8,90 R$ 35.600,00

TOTAL GERAL ESTIMADO DA IRP R$ 11.293.526,94  

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem

 

 

Atenciosamente,

JOSÉ EDUARDO
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(41) 3015 3474   (41) 8839-1711   Skype: ogbrindes

contato@ogbrindes.com.br /  www.ogbrindes.com.br
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