
 

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 II

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 Spray Reforçador de Imagem unid 32

02

Tinta Preto tipo Europa Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo

na embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais refinados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 225

03

Tinta Amarelo tipo Europa Off-Set embalagem com 2,5 kilos,

contendo na embalagem: código, número de ordem de produção,

peso líquido, data de fabricação e validade do produto. Composição:

resinas, ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais

refinados e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação

superior a 200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem

deverá conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12

meses.

unid 60

04

Tinta Azul tipo Europa Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo

na embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais refinados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 60

05

Tinta Magenta tipo Europa Off-Set embalagem com 2,5 kilos,

contendo na embalagem: código, número de ordem de produção,

peso líquido, data de fabricação e validade do produto. Composição:

resinas, ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais

refinados e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação

superior a 200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem

deverá conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12

meses.

unid 60

06

Tinta Azul Rei Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo na

embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais refinados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 50



 

07

Tinta Verde Bandeira Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo na

embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais ref inados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 48

08

Tinta Vermelho Fogo Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo na

embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais ref inados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 23

09

Tinta Vermelho Regal Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo na

embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais ref inados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 41

10

Tinta Laranja Permanente Off-Set embalagem com 2,5 kilos,

contendo na embalagem: código, número de ordem de produção,

peso líquido, data de fabricação e validade do produto. Composição:

resinas, ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais

ref inados e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação

superior a 200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem

deverá conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12

meses.

unid 36

11

Tinta Amarelo-Limão Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo na

embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais ref inados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 22

12

Tinta Branca Opaca Off-Set embalagem com 2,5 kilos, contendo na

embalagem: código, número de ordem de produção, peso líquido,

data de fabricação e validade do produto. Composição: resinas,

ésteres de colofônia maleicas e alquídica, óleos vegetais ref inados

e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a

200ºC. Pigmentos orgânicos e inorgânicos. A embalagem deverá

conter o selo de qualidade ISO 9001. Validade mínima de 12 meses.

unid 24

13

Tinta gráf ica em pasta, desenvolvida para máquina Off- set plana,

boa secagem, alta resistência ao atrito, cor Magenta. Não

inf lamável, composta por: Pigmentos Orgânicos, Estere de

Colofonia, Oleos, hidrocarbonetos alinfáticos na faixa de destilação

superior à 200°C e vegetais ref inados, alquidicas, resinas,

maleícas. Embalagem de 2,5 Kg. Fabricação Nacional, deverá conter

em sua embalagem, todas as instruções básicas de manuseio,

armazenagem, transporte, químico responsável bem como a

Certif icação de Qualidade ISO 9001. Validade mínima 12 meses.

unid 70

14

Tinta gráf ica em pasta, desenvolvida para máquina Off- set plana,

boa secagem, alta resistência ao atrito, cor Azul. Não inf lamável,

composta por: Pigmentos Orgânicos, Estere de Colofonia, Oleos,

hidrocarbonetos alinfáticos na faixa de destilação superior à 200 Cº

e vegetais ref inados, alquidicas, resinas, maleícas. Embalagem de

2,5 Kg. Fabricação Nacional, deverá conter em sua embalagem,

todas as instruções básicas de manuseio, armazenagem,

transporte, químico responsável bem como a Certif icação de

Qualidade ISO 9001. Validade mínima 12 meses.

unid 70



 

15

Tinta gráfica em pasta, desenvolvida para máquina Off- set plana,

boa secagem, alta resistência ao atrito, cor Preto Senegal. Não

inflamável, composta por: Pigmentos Orgânicos, Estere de

Colofonia, Oleos, hidrocarbonetos alinfáticos na faixa de destilação

superior à 200°C e vegetais refinados, alquidicas, resinas,

maleícas. Embalagem de 2,5 Kg. Fabricação Nacional, deverá

conter em sua embalagem, todas as instruções básicas de

manuseio, armazenagem, transporte, químico responsável bem

como a Certif icação de Qualidade ISO 9001. Validade mínima 12

meses.

unid 200

16

Tinta gráfica em pasta, desenvolvida para máquina Off- set plana,

boa secagem, alta resistência ao atrito, cor Amarelo. Não inflamável, 

composta por: Pigmentos Orgânicos, Estere de Colofonia, Oleos,

hidrocarbonetos alinfáticos na faixa de destilação superior à 200°C

e vegetais refinados, alquidicas, resinas, maleícas. Embalagem de

2,5 Kg. Fabricação Nacional, deverá conter em sua embalagem,

todas as instruções básicas de manuseio, armazenagem,

transporte, químico responsável bem como a Certif icação de

Qualidade ISO 9001. Validade mínima 12 meses.

unid 70

17

Spray anti-secativo para máquina off set, indicada para retardar a

secagem oxidativa das tintas no tinteiro e rolagem das máquinas,

produto anti - secativo, utilizado em paradas de máquinas em linhas

secativas. Lata com peso liquido 200g Composta de: anti - oxidante

hidrocarbonetos alinfáticos, butano e propano. Fabricação Nacional.

Deverá conter em sua embalagem, todas as instruções básicas de

manuseio, advertência, cuidados, primeiros socorros, químico

responsável bem como a Certif icação de Qualidade ISO 9001.

Validade mínima 12 meses.

unid 32

18
Blanqueta para maquina off-set GTO 52, dimensoes 520 x 445 mm,

espessura 0,195, calibrada, compressivel, 4 lonas, sem frisa.
unid 46

19
Blanqueta para máquina off-set Hamada 700 CDN Compressiva - 4

lonas
unid 44

20
Blanqueta para máquina off-set Roland 200 - 4 lonas com barra, AM-

32 medindo 760x650mm
unid 46

21
Chapa off-set para máquina Hamada modelo 700 CDN, espessura:

0,15mm convencional, formato: 400x467mm, 15 furos oval. Caixa

com 100 peças.

caixa 32

22
Chapa off-set para máquina GTO 52, espessura: 0,15mm

convencional, formato: 510x400mm. Caixa com 100 peças.
caixa 51

23
Chapa off-set para máquina Roland 200 medindo 606x745x0,30mm.

Caixa com 50 peças.
caixa 31

24 Disco de Serrilha para máquina de Serrilhar elétrica “Baumhak” unid 27

25
Faca p/ Guilhotina Catu Semi Automática - 1000x100x10mm em aço

calçado
unid 7

26 Faca para Guilhotina - 1400x155x14mm em aço unid 7

27

Querosene desodorizado, indicado para rolos e blanquetas,

lavagem manual ou automática, com ponto de fulgor de no minimo 60

Cº. Composto por hidrocarbonetos alifáticos, acondicionado em lata

com 18 litros. Fabricação Nacional, deverá conter em sua

embalagem, todas as instruções básicas de manuseio, químico

responsável bem como, o selo de segurança compulsorio do

Inmetro. Validade não inferior a 36 meses.

lata 30

28

Solvente indicado para limpeza de rolos de tinta, chapas e

blanquetas, lavagem manual ou automática, com ponto de fulgor de

no minimo 39 Cº. Composto por hidrocarbonetos alifáticos,

sulfactante e essencia acondicionado em lata com no mínimo de 18

litros. Fabricação Nacional, deverá conter em sua embalagem, todas

as instruções básicas de manuseio,quimico responsável bem como,

o selo de segurança compulsorio do Inmetro. Validade não inferior a

36 meses.

lata 32

29
Solvente desenvolvido especialmente para limpeza de rolomatic de

impressoras alcolor. Composto por Hidrocarbonetos aromáticos e

saturados.

lt 125



30

Solução RC661: aditivo de solução de fonte sem goma, adequado 

para todos os tipos de sistemas de molha. Com pH balanceado para 

uso em aplicações planas offset. Oferece uma ótima proteção de 

chapa e mantém um equilíbrio excelente entre tinta/água a 

configurações de alimentação de água reduzida. Galão com 20 

litros. Validade mínima de 12 meses.

galão 45

31

Pó anti-maculador, anti-decalque para pulverização, granulação 

extra fina inferior a 30 micros, para evitar decalque da tinta, utilizado 

para impressos offset. Embalagem: 01 kilo, com dados de 

identif icação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade.

kilo 45

32

Diluente Mineral para tintas de impressoras offset. Embalagem: 01 

litro, com dados de identif icação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade.
lt 45

33
Bobina Bopp para Termolaminadora, comum fosco, medindo 700mm 

X 250m bob 150

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

 


