Ofício Interno/Memorando 13.811/2022

De:

Carla G. - SEMAD-DAL

Para: SESAU - Secretaria Municipal de Saúde
Data: 27/06/2022 às 14:37:09
Setores (CC):

Setores envolvidos:
SEMAD, SEMAD-DAL, SESAU, SESAU-GAB, SESAU-DAF, SESAU-DAF-CPPC, SESAU-DAF-ASS

AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE
Senhora Secretária,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, considerando a realização do Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021-SESAU cujo
objeto trata de Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, o qual originou
a Ata de Registro de Preço nº 2021.019.001-SESAU cuja detentora é a empresa M.A.R BRAGA COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI.
Solicitamos autorização para adesão à Ata de Registro de Preço acima referida, conforme descrito na tabela de
quantitativos para adesão (em anexo).
Eventuais
dúvidas
podem
ser
sanadas
mail semad.adm@ananindeua.pa.gov.br.

por

meio

do

telefone

(91)

98484-2089

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

THIAGO FREITAS MATOS
Secretário Municipal de Administração

Anexos:
QUADRO_DE_DEMANDA.pdf
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DESCRIÇÃO
APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO TRANSPARENTE:
confeccionado em material resina termoplástica e lâmina de aço
temperada, com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e
uma lâmina de aço carbono perfeitamente ajustada e afiada, formando
conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou
mastigar a madeira do lápis, dimensões mínimas: 60 mm de
comprimento x 25 mm de largura x 15 mm de altura. Com
depósito em plástico transparente, com alta resistência e ótima
apontabilidade. Caixa com 24 unidades.
BORRACHA BRANCA cx c/ 20 UND
COLA BRANCA à base de acetato de polivinila, não tóxica,
lavável COM 90G. Caixa com 12 unidades.
CORRETIVO líquido à base de água com pigmentos brancos e
poliacetato de vinila, não tóxico com 18 ml. Caixa com
12unidades.
PINCEL ATÔMICO - de boa qualidade, composição
resina
termoplástica, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes,
aditivos e ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0mm, 4,5mm,
8,0mm, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Caixa
com 12 unidades. COR AZUL
PINCEL ATÔMICO - de boa qualidade, composição
resina
termoplástica, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes,
aditivos e ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0mm, 4,5mm,
8,0mm, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Caixa
com 12 unidades. COR VERMELHO
TINTA REABASTECEDOR para marcador de quadro branco 20 ml
- COR AZUL.
TINTA REABASTECEDOR para marcador de quadro branco 20 ml
– COR VERMELHA.
BLOCO DE ANOTAÇÕES tipo post-it de 76 x76 em cores sortidas
c/ 450fls.
CALCULADORA DE MESA 12 dígitos, sem bobina, portátil,
porcentagem; raiz quadrada; memória; inversão de sinal; tecla GT;
(acumulador automático), duplo zero, tecla UM (mark-upacréscimo
de margem percentual), bateria e solar.
PERFURADOR para papel com
alavanca e estrutura metálicas,
pintadas na cor preta, manual, tipo médio. Capacidade de perfuração
50 folhas.
RÉGUA ESCOLAR DE 30 CENTÍMETROS: com graduação
em
milímetros, numerada de 0 a 30 centímetros; com cantos
arredondados; com as seguintes dimensões: espessura mínima de 3
milímetros, largura mínima de 35 milímetros, com comprimento
total de 310 milímetros. Com lado gravado chanfrado, em material
100 % cristal,
com
gravação
da escala pelo processo de
tampografia, com 2 micros ressaltos na face de contato com o
papel para garantir a integridade da escala e não haver desgastes
pelo
uso,
embalado individualmente em embalagem plástica
reutilizável.
TESOURA ESCOLAR sem pontas. Possui lâmina de aço, cabo
em polipropileno, formato 121 mm. Caixa com 12 unidades.
CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA:
corpo
sextavado ou cilíndrico, transparente e saída do tubo de carga
pela extremidade inferior da caneta, ponta de latão e esfera de
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tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, garantia
de troca em casos de defeitos
de
fábrica, acondicionadas
em embalagens contendo, no
mínimo, as especificações acima.
Similar a BIC ou Faber Castel, igual ou de melhor qualidade. Caixa
com 50 unidades.
CANETA ESFEROGRÁFICA:
caneta esferográfica na cor
AZUL, corpo sextavado ou cilíndrico, transparente e saída do tubo de
carga pela extremidade inferior da caneta, ponta de latão e esfera de
tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, garantia de
troca em casos de defeitos
de fábrica, acondicionadas em
embalagens contendo, no mínimo, as especificações acima. Similar
a BIC ou Faber Castel, igual ou de melhor qualidade. Caixa com 50
unidades.
CANETA MARCA TEXTO à base de água, secagem rápida, cores
variadas. Caixa com 12 unidades.
CANETA CORRETIVA com ponta metálica de 0.8mm, com
precisão na aplicação, líquido corretivo de secagem rápida, com
8ml.
ENVELOPE BRANCO OFÍCIO: Sem timbre, tamanho
114x229mm, Caixa 100 unidades.
PAPEL VERGÊ com diversos padrões, gramaturas, texturas em
cores
variadas.
A4 210mmx297xx. 180g/m². Caixa com 50
folhas.
PASTA AZ PARA LOMBO LARGO – para arquivamento em
papelão super resistente, na cor
preta
medindo
aproximadamente 35 cm de altura 8, cm de lombo, 28 cm largura,
com porta etiqueta no lombo em plástico resistente, borda
inferior
em
aço, apresentando
garantia
de qualidade, prazo de
validade indeterminado.
PASTA
TRANSPARENTE Com Aba Elástico Polipropileno
0,60mm
Ofício
Organizer Transparente, feita de material
resistente para melhor proteção e ideal para manter a organização no
trabalho. Produto Certificado INMETRO.
FITA
ADESIVA (tipo DUREX
ou
similar) transparente
em rolo de 12 x 50 cm. Pacotes com 5 unidades.
GRAMPEADOR
medindo aprox. 20 cm de comprimento para
ser utilizado grampos 26/6, representando garantia de qualidade,
durabilidade, de primeira
qualidade e de fabricação brasileira.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 caixas com
1.000
unidades, tipo cobreados.
GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA): em plástico, alta
resistência branco leitoso, fechamento
com pressão, compacta o
arquivamento de 200 folhas de 75g/m². Caixa ou pacote com 50
unidades.
PAPEL
A4
BRANCO
– Formato A4, 210mm x 297mm,
resmas com 500 folhas cada, gramatura 75g/m², embalado em papel
de propriedade térmicas e anti umidade. Caixa com 10 resmas.
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