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ATA DE  JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/6010003-01 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2016/6030001-01, do tipo “menor preço 

unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A GRIFE DA UFSM (adesivo s, agendas, cadernos, 

chaveiros...) pelo período de 12 meses , e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 

21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela 

Ordem de Serviço n. º 02/2015, de vinte e quatro de novembro do ano de dois mil e quinze, 

do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, 

JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO 

SILVA, NEIDA FANTINEL IOP, LIDIANE DANIELA TOSO, MARTA LUCIA SANTINI DA 

SILVEIRA, Membros, reuniram-se às dez horas do dia vinte e cinco do mês de maio do ano 

de dois mil e dezesseis, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas 

apresentadas pelas empresas: PREFFERENCE – COMERCIO DE BRINDES LTDA – EPP, 

JOSEVALDO ROSA – ME e FAZAN & CIA LTDA – EPP já habilitadas anteriormente. 

Tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador Daniel Arruda Coronel, a 

Comissão de Licitações decide DECLARAR VENCEDORAS  as empresas conforme tabela 

anexa E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta 

Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para 

Homologação e Adjudicação. 

 
________________________   __________________________ 

           Silvia Binotto                                                            Jaqueline Giacomelli da Silveira 
           Presidente                  Presidente Substituta  

 

 
________________________                                 _________________________ 
Marta Lucia Santini da Silveira                                Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                   Membro     
 

 
______________________                                     
Neida Fantinel Iop 
Membro                                      
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TABELA DE VALORES R$ 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. EMPRESA VALOR 

UNITÁRIO R$ 
01 Adesivos externo em vinil com fundo colorido ou 

transparente com impressão gráfica de arte em 4 cores, 
tamanho do adesivo até 10cm x 10cm (quadrado) ou 
diâmetro 10cm (redondo). A arte será enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de 100 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatível com as especificações 
solicitadas. 

300 PREFFERENCE 1,17 

02 Adesivos externo em vinil com fundo colorido ou 
transparente com impressão gráfica de arte em 4 cores, 
tamanho do adesivo 15cm x 15cm. A arte será enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatível com as especificações 
solicitadas. 

300 PREFFERENCE 1,28 

03 Adesivos interno em vinil com fundo colorido ou 
transparente com impressão gráfica invertida de arte em 
4 cores, tamanho do adesivo 10cm x 10cm (quadrado) 
ou diâmetro 10cm (redondo). A arte será enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de 300 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatível com as especificações 
solicitadas. 

300 PREFFERENCE 1,35 

04 Adesivos interno em vinil com fundo transparente com 
impressão gráfica invertida de arte em 4 cores, tamanho 
do adesivo 15cm x 15cm. A arte será enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de 300 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatível com as especificações 
solicitadas. 

300 PREFFERENCE 1,28 

05 
 

Agenda anual 2017 – tamanho 21 cm de altura e 14 cm 
de largura, acabamento em costura. A agenda deve 
conter na parte interna: página de dados pessoais, 
calendários ano anterior, ano atual e ano seguinte, 
informar feriados nacionais, página de planejamento, 
página de anotações, mapa do Brasil, lista telefônica, 
uma página por dia e sábados e domingos juntos em uma 
página, fita como marcador de páginas. Capa e contra 
capa em couro sintético. A capa da agenda deve vir 
personalizada com gravação em baixo relevo de alta 
qualidade do brasão da UFSM conforme arte enviada 
após a licitação, a arte será em 4 cores, tamanho 
aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será solicitada em 
cores diversas, em quantidades a serem definidas 
posteriormente. As empresas devem apresentar amostra 
do produto e da personalização compatível com as 
especificações solicitadas. 

100 PREFFERENCE 22,00 

06 
 

Agenda anual 2017 – tamanho 21 cm de altura e 14 cm 
de largura, com espiral. A agenda deve conter na parte 
interna: página de dados pessoais, calendários ano 
anterior, ano atual e ano seguinte, informar feriados 
nacionais, página de planejamento, página de anotações, 
mapa do Brasil, lista telefônica, uma página por dia e 

100 PREFFERENCE 24,00 
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sábados e domingos juntos em uma página, fita como 
marcador de páginas. Capa e contra capa em couché 
fosco 170g, 4x0 cores, base em papelão, capa dura. A 
capa da agenda deve vir personalizada com impressão 
gráfica de alta qualidade do brasão da UFSM conforme 
arte enviada após a licitação, a arte será em 4 cores, 
tamanho aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será 
solicitada em cores diversas, em quantidades a serem 
definidas posteriormente. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da impressão gráfica compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

07 Agenda permanente - tamanho 21 cm de altura e 14 cm 
de largura, acabamento em costura. A agenda deve 
conter na parte interna: página de dados pessoais, 
calendários ano anterior, ano atual e ano seguinte, 
informar feriados nacionais, página de planejamento, 
página de anotações, mapa do Brasil, lista telefônica, 
uma página por dia e sábados e domingos juntos em uma 
página, fita como marcador de páginas. Capa e contra 
capa em couro sintético. A capa da agenda deve vir 
personalizada com gravação em baixo relevo de alta 
qualidade do brasão da UFSM conforme arte enviada 
após a licitação, a arte será em 4 cores, tamanho 
aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será solicitada em 
cores diversas, em quantidades a serem definidas 
posteriormente. As empresas devem apresentar amostra 
do produto e da personalização compatível com as 
especificações solicitadas. 

150 PREFFERENCE 24,00 

08 Agenda semanal 2017 – tamanho aproximado 16cm de 
altura e 9cm de largura, capa dura, duas páginas por 
semana, inclui calendários ano corrente, anterior e 
posterior, mapas, espaço para anotações pessoais, índice 
telefônico, fita como marcador de páginas. A capa da 
agenda deve vir personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade do brasão da UFSM conforme arte 
enviada após a licitação, a arte será em 4 cores, tamanho 
aproximado de 4 cm x 4 cm. A agenda será solicitada em 
cores diversas e em quantidades a serem definidas 
posteriormente. As empresas devem apresentar amostra 
do produto e da personalização compatível com as 
especificações solicitadas. 

150 PREFFERENCE 13,00 

09 Boné - 100% algodão, em Jeans leve. Nas cores de copa 
e aba azul marinho, preto e cinza. Boné de modelo 
americano, tamanho adulto seis gomos, regulador 
traseiro de tecido, fivela metálica, dupla costura, viés e 
carneira especial forrada de algodão, costura reforçada, 
três pespontos na aba, resistente ao uso e lavagem. 
Tamanho aproximado de circunferência 60cm e 
profundidade 11cm. As cores das costuras deverão ser 
na mesma tonalidade do tecido. Etiquetas de 
identificação do tecido, composição, fabricante e 
lavagem são indispensáveis. Bordado da logo da UFSM, 
medindo 3cm x 1,5cm na frente. A arte e as cores 
respectivas nos bonés será solicitada após a licitação. As 
quantidades de boné por cores (azul marinho, preto ou 
cinza) serão solicitadas após a licitação. Pedidos por lote 

100 PREFFERENCE 12,50 
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de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e do bordado compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

10 Bottom redondo – banho dourado e resinado – tamanho 
aproximado 1,5cm x 1,5cm, com o brasão da UFSM em 
4 cores, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Acompanha presilha com imã. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 4,50 

11 Bottom redondo – banho dourado e resinado – tamanho 
aproximado 1,5cm x 1,5cm, com o brasão da UFSM em 
4 cores, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Acompanha prendedor do tipo borboleta. Pedidos por 
lote de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da personalização 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 4,50 

12 Bottom redondo – banho dourado e resinado – tamanho 
aproximado 3,5cm x 3,5cm, com o brasão da UFSM em 
4 cores, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Acompanha presilha com imã. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 4,90 

13 Bottom redondo – banho dourado e resinado – tamanho 
aproximado 3,5cm x 3,5cm, com o brasão da UFSM em 
4 cores, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Acompanha prendedor do tipo borboleta. Pedidos por 
lote de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da personalização 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 4,90 

14 Bottom retangular – banho dourado e resinado – 
tamanho aproximado 2,5cm x 2cm, com a logo UFSM, 
conforme arte a ser enviada após a licitação. Acompanha 
presilha com imã. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da personalização compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 4,50 

15 Bottom retangular – banho dourado e resinado – 
tamanho aproximado 2,5cm x 2cm, com a logo UFSM, 
conforme arte a ser enviada após a licitação. Acompanha 
prendedor do tipo borboleta. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 4,50 

16 Botton em metal recortado – banho dourado – tamanho 
aproximado 2,5cm x 1,5cm – com o brasão da UFSM 
em 4 cores, recortado, conforme arte a ser enviada após 
a licitação. Acompanha presilha com imã. Pedidos por 
lote de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da personalização 
compatíveis com as especificações solicitadas.  

300 PREFFERENCE 4,25 

17 Botton em metal recortado – banho dourado – tamanho 
aproximado 2,5cm x 1,5cm – com o brasão da UFSM 
em 4 cores, recortado, conforme arte a ser enviada após 
a licitação. Acompanha prendedor do tipo borboleta. 

300 DESERTO DESERTO 
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Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas.  

18 Botton em metal recortado – banho dourado – tamanho 
aproximado 3,5 cm x 2,5cm – com o brasão da UFSM e 
bandeira do Brasil ou Rio Grande do Sul em 4 cores, 
recortado, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Acompanha presilha com imã. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

300 DESERTO DESERTO 

19 Botton em metal recortado – banho dourado – tamanho 
aproximado 3,5 cm x 2,5cm – com o brasão da UFSM e 
bandeira do Brasil ou Rio Grande do Sul em 4 cores, 
recortado, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Acompanha prendedor do tipo borboleta. Pedidos por 
lote de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da personalização 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 DESERTO DESERTO 

20 Caderno - com espiral, capa dura em papel reciclado 
kraft liso, miolo branco pautado com 96 folhas, 192 
páginas incluindo 8 páginas iniciais sendo: dados 
pessoais, calendário, planejamento anual e trimestral. 
Capa deve vir personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade, tamanho da arte 8cm x 8cm, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. Tamanho total do 
caderno 15cm x 21cm. Embalado individualmente em 
saco plástico ou caixa de papel. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

100 JOSEVALDO 
ROSA 

8,87 

21 Calça – confeccionada em tecido construção sarja; 
composição 100% poliester, gramatura 114gr/m² +/-5%; 
forro em tela, composição 100% poliester, gramatura 
60gr/m²; bolsos laterais; bolso traseiro; fechamento com 
costuras em over lock 4 fios; cintura rebatida com 
elástico de 4cms, composição 73% poliéster 27% 
elastodieno, em máquina cozeira a 6 fios; cadarço na 
cintura de reforço 100% poliester; reforços com 
pespontos em costura reta nos pontos frágeis. As calças 
serão solicitadas com bordado dimensão 5cm x 5cm, nas 
cores preto, azul marinho e cinza grafite, e tamanhos PP, 
P, M, G, GG e XGG. Pedidos por lote no mínimo 30 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação resinada compatíveis com as 
especificações solicitadas.  

200 DESERTO DESERTO 

22 Caneca - em porcelana, alto padrão. Capacidade de 
200ml e altura de 9,5cm. Canecas nas cores branca, azul 
Royal e preta, as quantidade de canecas por cores será 
solicitada após a licitação. Personalizada com gravação 
térmica de alta qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação, em 4 cores nas canecas brancas e em 
uma cor nas canecas pretas e azul Royal. A arte será no 
tamanho aproximado 6cm x 6cm. Embalada 
individualmente em caixa de papel. Pedidos por lote de 

200 PREFFERENCE 14,30 
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no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação térmica compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

23 Caneca - em porcelana, alto padrão. Capacidade de 
300ml e altura de 9,5cm. Canecas nas cores branca, azul 
royal e preta, as quantidade de canecas por cores será 
solicitada após a licitação. Personalizada com gravação 
térmica de alta qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação, em 4 cores nas canecas brancas e em 
uma cor nas canecas pretas e azul Royal. A arte será no 
tamanho aproximado 6cm x 6cm. Embalada 
individualmente em caixa de papel. Pedidos por lote de 
no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação térmica compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 14,80 

24 Caneca cafezinho – em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de 140ml. Canecas nas cores branca e preta, 
as quantidade de canecas por cores será solicitada após a 
licitação. Personalizada com gravação térmica de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a licitação, 
em 4 cores nas canecas brancas e em uma cor nas 
canecas pretas e azul royal. A arte será no tamanho 
aproximado de 5cm x 5cm. Embalada individualmente 
em caixa de papel. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação térmica compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 12,80 

25 Caneca térmica em inox com e alça e tampa em 
plástico resistente – capacidade mínima de 375ml. A 
caneca deve vir personalizada com gravação a laser de 
alta qualidade, conforme arte a ser enviada após a 
licitação, tamanho aproximado de 6cm x 6cm. Embalada 
individualmente em caixa de papel. Pedidos por lote de 
no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 17,00 

26 Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em metal com 
alça de metal, ponta média retrátil em metal, ponta com 
acionamento click. Dimensões 13,7cm x 3,8cm. Caneta 
com traçado uniforme, sem falhas, borras ou excesso de 
tinta, capacidade de escrita mínima de 1000m, cor da 
escrita azul. Disponível nas cores preta, azul, vermelho, 
verde e cinza, ambas com detalhe em duas linhas na cor 
cinza. A caneta deve vir personalizada com gravação a 
laser de alta qualidade da logo UFSM conforme arte 
enviada após a licitação, tamanho aproximado de 2cm x 
1cm. Acompanha embalagem individual. Pedidos por 
lote de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação a laser 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 16,00 

27 Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em metal com 
alça de metal, ponta média retrátil em metal, ponta com 
acionamento click. Dimensões 16cm x 3cm. Caneta com 
traçado uniforme, sem falhas, borras ou excesso de tinta, 
capacidade de escrita mínima de 1500m, cor da escrita 
azul. Disponível nas cores preta e cinza cromado, ambas 

300 PREFFERENCE 18,50 
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com detalhe em duas linhas na cor cinza. A caneta deve 
vir personalizada com gravação a laser de alta qualidade 
da logo UFSM conforme arte enviada após a licitação, 
tamanho aproximado de 2cm x 1cm. Acompanha 
embalagem individual em veludo. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

28 Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em metal prata 
fosco, com alça de metal, ponta média retrátil em metal, 
acionamento giratório da ponta. Dimensões 14,4cm x 
1,4cm x 1,1cm. Caneta com traçado uniforme, sem 
falhas, borras ou excesso de tinta, capacidade de escrita 
mínima de 2000m, cor da escrita azul. Caneta com 
detalhe em relevo no corpo e carga recarregável. A 
caneta deve vir personalizada com gravação a laser de 
alta qualidade da logo UFSM conforme arte enviada 
após a licitação, tamanho aproximado de 2cm x 1cm. 
Acompanha embalagem individual em veludo preto. 
Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação a laser compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

300 PREFFERENCE 18,80 

29 Caneta esferográfica pen drive com laser point - 
caneta apontadora com laser, em metal, medindo 15,5cm 
de comprimento e diâmetro de 2cm, acondicionada em 
embalagem individual. Pen drive capacidade 4Gb. 
Caneta esferográfica com tinta azul, acompanha 3 
baterias. Personalização com gravação no corpo da 
caneta feita a laser de alta qualidade com a logo da 
UFSM conforme arte enviada após a licitação, tamanho 
aproximado de 2cm x 1cm. Acompanha embalagem 
individual em veludo preto. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 34,00 

30 Caneta esferográfica com laser point - caneta 
apontadora com led e laser, toda em metal, medindo 
132mm de comprimento e diâmetro de 11mm, luz 
indicadora em vermelho e led em cor branca, 
acondicionada em embalagem individual, em estojo de 
metal ou madeira. Caneta esferográfica com tinta azul, 
acompanha 3 baterias. Personalização com gravação no 
corpo da caneta feita a laser de alta qualidade com a logo 
da UFSM conforme arte enviada após a licitação, 
tamanho aproximado de 2cm x 1cm. Pedidos por lote de 
no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 22,50 

31 Cevador para chimarrão – em plástico resistente, 
diâmetro aproximado de 14cm e espessura aproximada 
de 2mm. Impresso em 4 cores, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Embalado individualmente em 
saco plástico. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da impressão compatíveis com as 

200 REVOGADO REVOGADO 
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especificações solicitadas. 
32 Chaveiro com placa de metal e detalhe em couro 

sintético na cor preta. Tamanho total aproximadamente 
de 7,6 cm x 4 cm. Gravação resinada colorida de alta 
qualidade do brasão da UFSM, medida aproximada 
1,5cm x 1,5cm. Gancho tipo mosquetão niquelado preso 
diretamente no couro. Revestimento em couro, com 
plaqueta de metal resinado retangular em tamanho 
aproximado de 3cm x 2cm. Acompanha embalagem em 
veludo ou caixa na cor preta, tamanho proporcional ao 
chaveiro. Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação resinada compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 PREFFERENCE 4,80 

33 Colete impermeável forrado – confeccionado em 
tecido construção sarja; composição 100% poliester, 
gramatura 143gr/m² +/-5%; acabamento tinto repelente a 
água; forro em matelassê, composição fibra 100% 
poliester e 100% nylon; bolsos laterais com estrutura 
interna em entretela termocolante, bolsos internos; 
fechamento com costuras em over lock 4 fios; ziper 
composição 100% poliester destacável dentes e 
terminais de plástico deslizador de metal;  reforços nas 
costuras de fechamento com pespontos em costura reta; 
gola forrada com fibra. O colete deve ter o bordado do 
brasão da UFSM dimensão 15cm x 15cm, poderá ser 
solicitado nas cores preto, verde e marrom e tamanho 
PP, P, M, G, GG e XGG. Pedidos por lote no mínimo 30 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação resinada compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

34 Conjunto de caneta e lapiseira - conjunto com caneta 
ponta média e Lapiseira grafite 0.7– ambas com corpo 
cilíndrico em metal com alça de metal, ponta média 
retrátil com acionamento click, com clipe de metal 
vazado. Dimensões 13,7cm x 3,8cm. Caneta com traçado 
uniforme, sem falhas, borras ou excesso de tinta, 
capacidade de escrita mínima de 1000m, cor da escrita 
azul. Disponível nas cores preta, azul, vermelho, verde e 
cinza, ambas com detalhe em duas linhas na cor cinza.  
Acompanha embalagem individual em veludo. Gravação 
em baixo relevo a laser de alta qualidade no corpo da 
caneta e da lapiseira com a logo da UFSM conforme arte 
enviada após a licitação, tamanho aproximado de 2cm x 
1cm. As empresas devem apresentar amostra do produto 
e da gravação a laser compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 PREFFERENCE 15,40 

35 Cuia - confeccionada em porongo 100% natural de boa 
qualidade, corpo liso e envernizado, com pedestal 
trabalhado e bocal de alumínio. A cuia será solicitada 
nos tamanhos pequena e média. Deve vir personalizada 
com gravação em baixo relevo, conforme arte (tamanho 
6cm x 6cm) a ser enviada após a licitação. Embalada 
individualmente em saco plástico ou caixa de papel. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 

100 REVOGADO REVOGADO 
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gravação a laser compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

36 Embalagem de metal com espuma EVA interna, 
capacidade para duas canetas ou uma caneta e uma 
lapiseira. Dimensão 18cm x 1,5cm x 6cm. Gravação a 
laser de alta qualidade no corpo da embalagem com a 
logo da UFSM conforme arte enviada após a licitação, 
tamanho aproximado de 3cm x 2cm. Embalada 
individualmente em saco plástico ou caixa de papel. 
Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação a laser compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 PREFFERENCE 7,80 

37 Embalagem de metal com espuma EVA interna, 
capacidade para uma caneta. Dimensão 18cm x 1,5cm x 
4cm. Gravação a laser de alta qualidade no corpo da 
embalagem com a logo da UFSM conforme arte enviada 
após a licitação, tamanho aproximado de 3cm x 2cm. 
Embalada individualmente em saco plástico ou caixa de 
papel. Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação a laser compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 PREFFERENCE 7,80 

38 Estojo - confeccionado em jeans com detalhe em couro 
sintético, tamanho total do estojo 19,7cm x 10,5cm, 
fechamento por zíper, puxador em couro sintético, base 
flexível, forro interno em jeans, costuras retilíneas, 
acabamento de alta qualidade. Deve vir personalizado 
com gravação em baixo relevo, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Embalada individualmente em 
saco plástico ou caixa de papel. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

100 DESERTO DESERTO 

39 Estojo para tablet - confeccionado em couro sintético, 
fechamento com elástico, base estruturada e capa 
almofadada. Internamente em nylon, com apoio 
almofadado. Dimensões 20cm x 24,7cm. Deve vir 
personalizado com gravação em baixo relevo, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. Embalado 
individualmente em saco plástico. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

100 DESERTO DESERTO 

40 Garrafas, tipo “squeeze”, em plástico resistente nas 
cores azul, vermelho e transparente, capacidade mínima 
de 400ml, dimensões 20cm x 18,4cm. Com tampa cinza 
rosqueável resistente e removível, vedação completa, 
com bico anatômico e retrátil, refrigera líquidos através 
de tubo com gel anticongelante. Personalizada com 
gravação em silk de alta qualidade, conforme arte a ser 
enviada após a licitação, medindo aproximadamente 5cm 
x 5cm. A quantidade de garrafas por cores será solicitada 
após a licitação. Embalada individualmente em saco 
plástico ou caixa de papel. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar 

300 PREFFERENCE 5,90 
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amostra do produto e da gravação em silk compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

41 Lápis preto sextavado ou redondo nas cores preto, 
azul, branco e vermelho, em madeira natural, grafite 2B 
com qualidade superior, com borracha, ponta macia com 
excelente apontabilidade. Tamanho aproximado de 
18cm. Com o logo da UFSM gravado a laser em alta 
qualidade na parte superior, oposta à ponta, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. A quantidade de lápis 
por cor será solicitada após a licitação. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da gravação a 
laser compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 PREFFERENCE 1,80 

42 Lapiseira - corpo em metal, clipe em metal vazado, 
botão de acionamento e ponta em metal cromado. 
Grafite 0,7. Deve vir personalizada com gravação a laser 
da logo UFSM, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Embalada individualmente em saco plástico. 
Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 8,00 
 
 
 
 
 
 
 

43 Marcador de página em couro - tamanho total 3cm x 
19,9cm, base flexível, confeccionado em couro sintético, 
com lingueta para fixação na página. Deve vir 
personalizado com gravação em baixo relevo conforme 
arte a ser enviada após a licitação. Embalado 
individualmente em saco plástico. Os pedidos serão em 
lotes de 200 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

400 DESERTO DESERTO 

44 Organizador de mesa - confeccionado em couro 
sintético e internamente em nylon, com quatro divisórias, 
espaço para porta-canetas, porta-cartões, porta-clipis e 
porta-celular, base estruturada, dimensões totais 16cm x 
9,5cm x 6,6cm. Deve vir personalizado com gravação 
em baixo relevo, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Embalada individualmente em saco plástico ou 
caixa de papel. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

100 DESERTO DESERTO 

45 Pasta convenção - confeccionada em jeans, com faixa 
em couro sintético na capa, e internamente em nylon 
com detalhes em couro sintético. Capa estruturada e 
almofadada, fechamento por zíper. Na parte interna 
contém aba porta papel, bolso porta folder, dois porta 
cartões, um porta caneta e tira para acomodar folhas A4. 
Dimensões 26cm x 35,5cm.Deve vir personalizada com 
gravação em baixo 200relevo, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Embalada individualmente em 
saco plástico. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas.  

200 DESERTO DESERTO 

46 Pasta convenção - confeccionada em nylon, com faixa 
em couro sintético na capa, e internamente em nylon 
com detalhes em couro sintético. Capa estruturada e 

200 DESERTO DESERTO 
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almofadada, fechamento por zíper. Na parte interna 
contém bolso com visor, aba porta papel, dois bolsos 
porta cartões, um porta pen-drive, bolso com fole, um 
porta caneta e tira para acomodar folhas A4. Dimensões 
26cm x 35,5cm. Deve vir personalizada com gravação 
em baixo relevo, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Embalada individualmente em saco plástico. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

47 Pasta convenção - confeccionada em couro sintético 
com nylon, interior em microfibra e bloco de 20 folhas 
pautadas. Capa estruturada e almofadada. Na parte 
interna contém bolso com visor, aba porta papel, dois 
bolsos porta cartões, um porta caneta e tira para 
acomodar folhas A4. Dimensões 24,5cm x 31,5cm x 
1,5cm. Deve vir personalizada com gravação em baixo 
relevo, conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Embalada individualmente em caixa ou saco plástico. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

48 Pasta convenção – pasta personalizada modelo 
Convenção, tamanho 24cm x 30cm. Pasta feita em kraft 
com elástico e detalhes em preto. Contem 25 folhas 
pautadas e post it colorido, acompanha uma caneta. 
Personalizada na capa com impressão gráfica, conforme 
arte a ser enviada após a licitação, medindo 8cm x 8cm, 
em 1 cor. Embalada individualmente em saco plástico. 
Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
impressão gráfica compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

49 Pen drive chaveiro – em couro. Capacidade 8Gb. 
Dimensões 8,5cm x 3,2cm. Com impressão da 
logomarca em laser, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Acompanha embalagem individual. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
impressão gráfica compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 REVOGADO REVOGADO 

50 Pen drive pulseira – confeccionado em matéria 
emborrachado. Capacidade 8Gb. Dimensões 21cm x 
1,8cm x 0,3cm. Com impressão digital da logomarca, 
conforme arte a ser enviada após a licitação. Acompanha 
embalagem individual. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da impressão gráfica compatíveis 
com as especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

51 Porta canetas com relógio digital - dimensão 11cm x 
26cm.Confeccionado em alumínio com detalhes em 
plástico. Inclui dois espaços retráteis para clips. No visor 
mostra relógio digital com alarme, calendário e medidor 
de temperatura. Acompanha embalagem individual caixa 
kraft. Deve vir personalizado com gravação a laser de 
alta qualidade. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação compatíveis com as 

200 PREFFERENCE 25,00 
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especificações solicitadas. 
52 Porta canetas - dimensão 11,7cm x 11,2cm. 

Confeccionado em plástico metalizado e resistente. No 
visor mostra relógio digital, calendário e medidor de 
temperatura. Acompanha embalagem individual caixa 
kraft. Deve vir personalizado com gravação a laser de 
alta qualidade. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 25,00 

53 Porta cartão em couro sintético preto com detalhes em 
alumínio, dimensões aproximadas 9,5cm x 6,1cm x 
1,6cm. Com a logo da UFSM gravada a laser no metal, 
tamanho aproximado 3cm x 1,5cm. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

200 PREFFERENCE 11,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 Porta-canetas para mesa em acrílico resistente, inclui 
porta canetas, porta clips e porta lembretes, na cor 
acrílico transparente, tamanho total é 9cm x 23cm x 
6,5cm (AXLXP). Personalizado conforme arte a ser 
enviada após a licitação, tamanho de 4cm x 4cm 
proporcional ao tamanho do produto, gravado em silk 
screen de alta qualidade. Embalada individualmente em 
caixa de papel. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

55 Porta-canetas para mesa em bambu, inclui porta 
canetas, porta clips e porta cartões, tamanho total é 12cm 
x 24cm x 7cm (AXLXP). Personalizado conforme arte a 
ser enviada após a licitação, tamanho de 4cm x 4cm 
proporcional ao tamanho do produto, gravado em laser 
de alta qualidade. Embalada individualmente em caixa 
de papel. Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

56 Relógio de parede analógico - 21 cm de diâmetro - 
confeccionado com aro em resina ABS simulando metal, 
lente em vidro mineral. Inclui garantia mínima de 1 ano. 
Deve vir personalizado com impressão gráfica de alta 
qualidade, conforme imagem e arte a ser enviada após a 
licitação. A imagem será em 4 cores, e dimensão 
aproximada de 19x19cm ao centro.O relógio será 
solicitado em cores diversas, preto, branco, prata, azul. 
Embalado individualmente em caixa de papel. Pedidos 
por lote de no mínimo 100 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

100 PREFFERENCE 28,00 

57 Sacola em algodão cru, gramatura 300g/m2, alças em 
algodão cru, costuras reforçadas e retilíneas. Tamanho 
da sacola 38cm x 43cm x 10cm, duas alças com 60 cm 
de comprimento e 3cm de largura cada, bainha de 3cm. 
Sacola personalizada com serigrafia, conforme arte em 4 

300 REVOGADO REVOGADO 
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cores. A arte será enviada após a licitação. Os pedidos 
serão feitos por lotes de 200 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

58 Sacola em papel Kraft 200g/m2, cortada, vincada e 
colada, com alças em gorgurão, com ilhós. Tamanho da 
sacola: 46cm x 13,5cm x 37cm (Comprimento x Largura 
x Altura). Impressa com arte em 1 cor, arte nos dois 
lados iguais. A arte será enviada após a licitação. Os 
pedidos serão feitos por lotes de 500 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

400 DESERTO DESERTO 

59 Sacola em papel Kraft 200g/m2, cortada, vincada e 
colada, com alças em gorgurão, com ilhós. Tamanho da 
sacola: 34cm x 11cm x 27,5cm (Comprimento x Largura 
x Altura). Impressa com arte em 1 cor, arte nos dois 
lados iguais. A arte será enviada após a licitação. Os 
pedidos serão feitos por lotes de 500 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

600 DESERTO DESERTO 

60 Sacola em papel Kraft 200g/m2, cortada, vincada e 
colada, com alças em gorgurão, com ilhós. Tamanho da 
sacola: 17cm x 8cm x 23cm (Comprimento x Largura x 
Altura). Impressa com arte em 1 cor, arte nos dois lados 
iguais. A arte será enviada após a licitação. Os pedidos 
serão feitos por lotes de 500 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

61 Toalha fitness - toalha esportiva felpuda, tamanho 
aproximado 30cm x 90cm, 100% aldogão, gramatura do 
tecido 340g/m2. Deve vir personalizada conforme arte a 
ser enviada após a licitação, tamanho da arte 12cm x 
12cm. Padrão: Teka. Embalada individualmente em saco 
plástico. Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

62 Toalha visita - toalha felpuda, tamanho aproximado 
23cm x 43cm, 100% algodão, gramatura do tecido 
250g/m2. Deve vir personalizada conforme arte a ser 
enviada após a licitação, tamanho da arte 11cm x 11cm. 
Padrão: Teka. Embalada individualmente em saco 
plástico. Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

 


