
 

PESQUISA DE PREÇO

Praia Grande, 28 de setembro de 2021.

REQUISITANTE: Secretaria de Administração - Divisão de Gráfica

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GRÁFICA I

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a resposta seja enviada
até o dia 08/10/2021, às 16:00h., via e-mail:  grafica@praiagrande.sp.gov.br

It. Descrição do Material Un. Quant. Marca
Valor unitário 

R$
Valor Total R$

01 Ácido fosfórico xaroposo embalagem de 1 (um) litro. litros 60

02
Cera em pasta c/ teflon p/ polimento de metais (tipo Carnú /

Grand Prix) lata com 200 Gr.
lata 41

03
Cola branca para Blocagem, a base de emulsão de PVA,

galão com 5 litros
galão 90

04
Cola vermelha para Blocagem, a base de emulsão de PVA,

galão com 5 litros
galão 130

05 Corretor de Chapa, frasco com 250g. frasco 26

06 Glicerina Líquida, embalagem com 1 litro unid 32

07 Goma protetora de chapa, embalagem com 1 litro unid 70

08
Líquido alcalino cáustico (limpador de chapas), embalagem

com 1 litro
unid 150

09

Metassilicato de sodio. Utilizado para revelação manual de

chapas de aluminio positivas. Embalagem de 1 KG, com

validade minima de 1 ano.

pct 55

10
Polidor de metais, líquido, lata com 200ml, composto de

álcool, querosene, oleina, bentonita, silica e amonia.
lata 28

11 Restaurador de blanqueta, embalagem com 1 litro unid 350

12

Sabão em pasta tipo gel  (Gel desengraxante para remover 

sujeiras leves e pesadas. Composto por soda, querosene,

areia, pó de mármore. Galão com 2600g. Validade mínima

de 12 meses após a data de entrega).

balde 100

13 Solução de Fonte galão com 5 litros. galão 50

14 Spray anticorrosivo lubrif icante unid 110

15 Arame para grampeador elétrico nº 22 rolo 24

16
Grampo galvanizado para grampeador, tipo ENAK 8 23/8.

Caixa com 5.000 unid.
caixa 30

17
Grampo galvanizado para grampeador, tipo ENAK 10

23/10. Caixa com 5.000 unid.
caixa 35

18
Grampo galvanizado para grampeador, tipo ENAK 13

23/13. Caixa com 5.000 unid.
caixa 30

19
Grampo galvanizado para grampeador, tipo ENAK 15

23/15. Caixa com 1.000 unid.
caixa 60

20

Espátula de 7 cm. Para manipulação de tinta. Utilizadas na

preparação de tintas de impressão e limpeza dos rolos. Em

plástico, resistente a solventes utilizados na área de tintas

e misturas. De fácil limpeza e manuseio.

unid 32



 

21

Espátula de 4 cm. Para manipulação de tinta. Utilizadas na

preparação de tintas de impressão e limpeza dos rolos. Em

plástico, resistente a solventes utilizados na área de tintas

e misturas. De fácil limpeza e manuseio.

unid 32

22 Esponja litográfica unid 60

23 Estopa branca de 1ª linha, embalagem com 1 kilo unid 270

24
Camisa molhadora para maquina Off-Set, tipo MOLETOM

LL15. Caixa com 25 metros.
caixa 8

25
Camisa molhadora para maquina Off-Set, tipo MOLETOM

LL75. Caixa com 25 metros.
caixa 8

26
Numerador Off-Set, horizontal progressivo, 7 dígitos, 19

polegadas
unid 7

27
Numerador Off-Set, vertical progressivo, 7 dígitos, 19

polegadas
unid 7

28
Numerador para maquina Offset GTO 52, horizontal,

progressivo, 7 digitos, de 22 polegadas.
unid 13

29
Numerador para maquina Offset GTO 52, vertical,

progressivo, 7 digitos, de 22 polegadas.
unid 13

30
Trincha 2 1/2", com cerdas cor gris, indicado para

utilização de tintas acrílicas e látex, com virola de alumínio.
unid 42

31
Régua de nylon para guilhotina CATU - medindo

820x15x07mm
unid 30

32
Régua de nylon para guilhotina HUAYUE, mod. SQZX-

1150, medindo 1250x10x4,5mm
unid 70

33

Fita adesiva crepe nas medidas entre 24mm X 50m e 30mm 

X 50m, composta de papel crepado saturado coberto com

adesivo a base de borracha e resinas sinteticas, utilizada

para pintura automotiva e fechamento de caixas.

rolo 280

34

Barbante de Nylon, tipo Fitilho, medindo 1cm de espessura

(com variação de +/- 2mm) e aproximadamente 500m de

comprimento confeccionada em material de polipropileno

com cores diversas, utilizado para embalagens. 

unid 38

35

Álcool, utilizado em impressora alcoolor tem a função de

aumentar a viscosidade da água diminuindo a lâmina da

mesma na chapa, e, com isso trabalhar com baixa carga

de água, proporcionando melhor brilho e secagem da tinta.

Composto de Alcool Isopropilico, solvente sintético e

Isopropanol 85%. Produto tóxico se inalado, ingerido ou

absorvido pela pele, cor incolor e odor agradável, água

solúvel à 20 Cº, concentrações de vapores saturados

43428 ppm à 20 Cº. Produto não sofre corrosão em metais

e polímeros. Deverá conter em sua embalagem instruções

básicas de manuseio, bem como químico responsável,

entre outras informações. Fabricação Nacional,

embalagem transparente com 5 litros.

galão 65

36

Pano de Limpeza, produzido a partir de não tecido

agulhado, com melhor rendimento, macio, maior absorção e 

melhor controle de consumo e economia de solventes e

outros auxiliares químicos de limpeza. É utilizado nos mais

diversos segmentos que utilizam óleos, graxas, tintas e

solventes. Composição Textil não determinada na cor

cinza, medindo no mínimo 28 x 28 cm, acondicionado em

embalagem plástica com no mínimo 100 unidades,

fabricação nacional.

pct 120

37

Luva de Segurança confeccionada em borracha nitrílica,

na cor verde, palma antiderrapante em alto relevo, interior

liso clorinado, com proteção contra agentes abrasivos,

escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes

químicos, no tamanho 10, com validade de 03 anos a partir

da data de fabricação, desde que a embalagem não seja

violada.

par 115



O PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR:

1 - O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
2 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS. (TEMPO ESTIMADO PARA OS TRÂMITES PROCESSUAIS).
3 - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
4 - ENVIAR DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
5 - A PROPOSTA DEVERÁ SEM EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, COM A INFORMAÇÃO DE CNPJ, DEVIDAMENTE
CARIMBADA E ASSINADA.

OBSERVAÇÃO:

* O PREÇO OFERTADO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUIRÁ A
ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELA ENTREGA DOS ITENS.

Atenciosamente,

KAREN REINY COSTA
Diretora da Divisão de Gráfica

38
Bobina para embalagem Papel Kraft Puro 60grs com 60cm

de largura e 200 metros de comprimento. 
bob 60

 


