
ITEM DESCRIÇÃO UNID EMPRESA MARCA SITUAÇÃO MOTIVO

3

030.16.03954 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO

REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL; em papel off-set sem pauta com

100 folhas cada; na cor amarela; medindo aproximadamente 76mm x

76mm.

UN
COMERCIAL 

LICYTARE EIRELI
JOCAR REPROVADO Não apresentou amostra

17

030.16.03964 - CORRETIVO DE PAPELARIA LÍQUIDO; contendo

18ml; à base de água; atóxico; em frasco plástico resistente com

tampa de rosca e com aplicador tipo pincel embutido.

UN
COMERCIAL 

LICYTARE EIRELI
RADEX APROVADO

32
030.16.03974 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE; medindo

aproximadamente 48mm x 50m.
UN

COMERCIAL 

LICYTARE EIRELI
ADELBRAS APROVADO

35

030.16.03977 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL; com capacidade para

grampear de 20 até 100 folhas; com base antiderrapante contendo

graduação com medidor ajustável, cabo metálico preto e

reabastecedor de grampo. O produto deverá ser compatível com

grampos 23/10 e 23/13.

UN
COMERCIAL 

LICYTARE EIRELI
JOCAR APROVADO

7

030.16.02582 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. Com visor de

cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou pilha.

Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e

parcial/desligamento automático ou tecla off. 

UN

44

030.16.01014 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS, capa dura,

medindo aproximadamente 218 mm de largura x 319 mm de altura,

contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para

inclusão dos seguintes dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº

de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição

municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou

seu representante legal, as demais folhas, campos para inclusão de:

dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última

folha campos para o termo de encerramento. Constar na capa as

seguintes informações: código de barras, quantidade de folhas, marca,

telefone do SAC, dados de identificação do fabricante, capa de

papelão 700 g, revestido com sulfite, folhas internas offset 63 g e

código 2022. Deverá o produto ser acondicionado individualmente em

plástico transparente, devidamente lacrado. 

UN

MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 

TECNOLOGUIAS 

SUSTENTÁVEIS

Tamoio APROVADO

FRACASSADO

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO P.E. Nº 005/2022

ADMINISTRAÇÃO



2

030.16.03955 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO

REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, em papel off-set sem pauta com

100 folhas cada; na cor amarela; medindo aproximadamente 38mm x

51mm; acondicionado em EMBALAGEM COM 4 BLOCOS.

PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
ADELBRAS APROVADO

19
030.16.03965 - ELÁSTICO LÁTEX Nº 18; em borracha natural;

acondicionado em PACOTE COM 500 G. 
PCT

REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
RED BOR APROVADO

43

030.16.02827 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA,

confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g

tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m²,

contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem,

nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de

comprimento. Constar na contra capa as seguintes informações:

Código de barras, medidas, quantidade de folhas e dados de

identificação do fabricante. O produto deverá vir acompanhado de

etiqueta com os campos para inclusão de: nome, número, ano,

empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, inscrição

municipal e CNPJ. 

UN
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA

	SÃO 

DOMINGOS
APROVADO

41
030.16.03983 - LÂMINA PARA ESTILETE; em aço carbono; medindo

aproximadamente 100mm x 18mm.
UN

SIMAPI COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 

LTDA EPP

Lyke REPROVADO Não apresentou amostra

68

030.16.02935 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40

MM, fabricado em plástico resistente medindo aproximadamente 8,5

cm de altura x 25,7 cm de comprimento x 9,5 cm de largura, com peso

de aproximadamente 1.600 g, lâmina em aço inox serrilhada que

permita um corte rápido e eficiente, carretel medindo aproximadamente

7cm de diâmetro x 2,5 cm de largura x 24 cm de circunferência total e

base antiderrapante para perfeita aderência à mesa evitando assim o

seu deslizamento quando utilizado. O produto deverá vir embalado

individualmente em filme plástico transparente, contendo etiqueta

adesiva com código de barras, referência, telefone e CNPJ do

fabricante.

UN

SIMAPI COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 

LTDA EPP

Waleu REPROVADO Não apresentou amostra

Registro, 24 de março de 2022

RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA - Equipe Técnica


