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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 2014/6010003-15 ( SRP) 

Ata de Julgamento referente à Concorrência n.º 2014/6010003-15, 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, agenda, boné, 

camiseta,...) pelo período de 12 meses, PARA O PROJ ETO 6.01.0003 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 02/2014, de vinte e sete de agosto do ano 

de dois mil e quatorze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária Silvia 

Binotto, Presidente, Jaqueline Giacomelli da Silveira, Presidente Substituta, Lidiane Daniela 

Toso, Tatiane Machado Silva, Géli Borges da Trindade e Neida Fantinel Iop, membros, 

reuniram-se às onze horas do dia vinte e sete do mês de janeiro do ano de dois mil e 

quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para abertura do envelope 02 (propostas). 

Apresentaram envelopes as empresas PREFFERENCE – COMERCIO DE BRINDES LTDA 

– EPP, DEC’S INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA – ME, BRIN DES E PERSONALIZADOS 

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, WRF COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

ME, , já habilitadas anteriormente e, tendo em vista o parecer técnico do Professor 

Coordenador Daniel Arruda Coronel a Comissão de Licitações decide DECLARAR  

REVOGADOS  os itens 24, 43, 63, 65, e DECLARAR   VENCEDORAS as empresas 

conforme tabela em anexo. 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 Substituto  

 

 
_________________________                                _________________________ 
Géli Borges da Trindade                                         Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                    Membro     
 
 
________________________     ________________________ 
Neida Iop Fantinel                  Lidiane Daniela Toso     
Membro        Membro 
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Tabela Anexo  (Valores Unitários em R$) 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. VENCEDORA VLR. R$ 

1.  

Adesivos interno  com fundo transparente 
com arte em 4 cores, tamanho do adesivo 
10cm x 10cm. 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. 

2000 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 0,95 

2.  

Adesivos externo  com fundo transparente 
com arte em 4 cores, tamanho do adesivo 
10cm x 10cm. 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. 

2000 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 1,12 

3.  

Adesivos interno  com fundo transparente 
com 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. 

2000 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 1,25 

4.  

Adesivos externo  com fundo transparente 
com 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. 

2000 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 1,55 

5.  

Agenda anual 2015  – tamanho aproximado 
de 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 nas 
cores preto e marrom, em quantidades a 

serem definidas posteriormente. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 

personalização compatível com as 
especificações solicitadas. 

100 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 22,50 

6.  

Agenda anual 2015 – tamanho aproximado 
de 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 

100 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 22,50 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA E CIÊNCIA  FATEC  

Prédio,66 - Cidade Universitária 

Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 
Tel (55)3226-6931 
Fax (55)3226-6911 
 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 

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 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 nas 
cores preto e bege, em quantidades a serem 

definidas posteriormente. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 

impressão gráfica compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

7.  

Agenda anual 2015 – tamanho aproximado 
de 12 cm de altura e 17 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 dura, forrada em 

couro sintético. A capa da agenda deve vir 
personalizada 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 4 cm x 4 cm. 
A agenda será solicitada nas cores preto e 
marrom, em quantidades a serem definidas 

posteriormente. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

8.  

Agenda anual 2015 – tamanho aproximado 
de 12 cm de altura e 17 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 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 4 

cm x 4 cm. A agenda será solicitada nas 
cores preto e bege, em quantidades a serem 

definidas posteriormente. As empresas 

100 DESERTO DESERTO 
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devem apresentar amostra do produto e da 
impressão gráfica compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

9.  

Agenda permanente  – tamanho aproximado 
de 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, 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, conforme arte enviada após 

a licitação, a arte será em tamanho 
aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será 

solicitada nas cores preto e marrom, em 
quantidades a serem definidas 

posteriormente. Pedidos por lote de no 
mínimo 100 unidades.  As empresas devem 

apresentar amostra do produto e da 
personalização compatível com as 

especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

10.  

Agenda permanente –tamanho aproximado 
de 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, 
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, conforme arte enviada após 
a licitação, a arte será em 4 cores, tamanho 
aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será 

solicitada nas cores preto e bege, em 
quantidades a serem definidas 

posteriormente. 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 

11.  

Agenda  - tamanho aproximado 17,5cm x 
22,3cm x 2,4cm com espiral e ferragem de 4 
elos e porta canetas. 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, 
fita como marcador de páginas. Capa e contra 
capa estruturada em couro sintético, base em 

nylon. A capa da agenda deve ser 

200 DESERTO DESERTO 
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personalizada com gravação em baixo relevo 
de alta qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. A agenda será solicitada na 
cor preta. 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. 

12.  

Agenda  - tamanho aproximado 15cm x 
20,5cm x 2,2cm com brochura. 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, fita como marcador de 

páginas. Capa e contra capa em couro 
sintético, detalhe em nylon, fechamento 

através de suporte para caneta. A capa da 
agenda deve ser personalizada com gravação 
em baixo relevo de alta qualidade, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. A agenda 

será solicitada na cor marrom. 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. 

200 DESERTO DESERTO 

13.  

Agenda - tamanho aproximado 14cm x 
20,4cm x 2,2cm com brochura. 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, fita como marcador de 
páginas. Capa e contra capa estruturada e 

almofadada em jeans, fechamento por 
lingueta de couro sintético com botão de 

pressão. A capa da agenda deve ser 
personalizada com gravação em baixo relevo 
de alta qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. A agenda será solicitada na 

cor jeans azul e marrom. 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. 

200 DESERTO DESERTO 

14.  

Bloco de anotações com post-it - bloco com 
espiral, capa e contra-capa em plástico, com 

25 folhas em papel auto colante (post-it), 
régua, mini caneta, bloco com 60 páginas. 
Tamanho total do bloco 13,3cm x 10cm x 

1,5cm. A capa deve ser personalizada com 

200 DESERTO DESERTO 
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gravação em silk, tamanho aproximado da 
gravação 5cmx5cm, conforme arte a ser 

enviada após a licitação.  Pedidos por lote de 
no mínimo 100 unidades. As empresas 

devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

15.  

Bolsa térmica – confeccionada em nylon, 
com alça de ombro, abertura em U, retém 
líquidos, bolso lateral. Capacidade de 15 
litros. Dimensões: 34cm x 23cm x 19cm. 

Cores: preta, azul, verde. Personalizada com 
bordado, conforme arte a ser enviada após a 

licitação, medindo 8cm x 8cm na lateral. A 
arte e as cores respectivas nas bolsas 

térmicas será solicitada após a licitação. As 
quantidades de bolsas por cores serão 

solicitadas após a licitação. Pedidos por lote 
de no mínimo 50 unidades. As empresas 

devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

100 DESERTO DESERTO 

16.  

Bloco de anotações - com capa e 
contracapa em jeans, detalhe em sintético, 

fechamento por elástico, contendo 98 folhas 
em papel polen, dimensões do bloco 9,2cm x 
14,2cm. Deve vir personalizado com gravação 
em baixo relevo na capa, conforme arte a ser 

enviada após a licitação. 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. 

200 DESERTO DESERTO 

17.  

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, costuras 
retilíneas, 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 
de no mínimo 100 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e do 
bordado compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

200 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 11,80 
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18.  

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. 
Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto e da personalização compatíveis com 
as especificações solicitadas. 

500 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME 
R$ 3,15 

19.  

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. 

500 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA 
R$ 3,15 

20.  

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 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA 
R$ 4,15 

21.  

Bottom retangular  – banho dourado e 
resinado – tamanho aproximado 2,5cm x 

1,5cm, 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 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA 
R$ 4,15 

22.  

Caderno - com espiral, capa dura em papel 
reciclado kraft liso, miolo branco pautado com 

96 folhas, 192 páginas incluso 8 páginas 
iniciais sendo: dados pessoais, calendário, 
planejamento anual e trimestral. Capa deve 

vir personalizada com gravação em silk, 
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. 

300 DESERTO DESERTO 

23.  

Caderno com porta-caneta , capa dura 
papel, na cor pardo. Tamanho 13cm x 

17,5cm. Miolo com no mínimo 80 folhas em 
papel off-set 70gr., fechamento com espiral 
metálico duplo anel. Com a logo da Editora 

UFSM impressa na capa, dimensão 
aproximada de 8cm x 8cm. A quantidade de 

300 DESERTO DESERTO 
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cadernos por cor será solicitada após a 

licitação. Embalado individualmente em saco 
plástico ou caixa de papel. As empresas 

devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

24.  

Calendário de mesa - calendário permanente 
em alumínio, dimensões 10cm x 8cm x 4cm. 

Deverá vir personalizado com gravação a 
laser, conforme arte a ser enviada após a 

licitação. 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. 

200 REVOGADO REVOGADO 

25.  

Camisa gola pólo feminina manga curta – 
tecido 50% algodão e 50% poliéster em malha 

pique. 
Gola, punho e acabamentos com costuras 

retilínea na cor da camisa, com 3 botões no 
peitilho, costuras retilíneas e dupla nos 

acabamentos. 
Camisa deve vir personalizada em plastigel, 

conforme arte enviada após a licitação, 
tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 

10cm. 
As camisas serão solicitadas nas cores 
branca, preta, rosa e azul marinho os 

tamanhos irão variar do P ao GG adulto.  
A quantidade de camisas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 
após conclusão da licitação. Pedidos por lote 
de no mínimo 100 unidades, incluindo cores e 

tamanhos variados. As camisas devem vir 
acondicionadas em sacos plásticos individuais 

e identificadas por seus tamanhos. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto nos tamanhos P, M, G e GG, modelo 
feminino, e do plastigel compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

500 
DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
R$ 25,24 

26.  

Camisa gola pólo masculina manga curta  – 
tecido 50% algodão e 50% poliéster em malha 

pique. 
Gola, punho e acabamentos com costuras 

retilínea na cor da camisa, com 3 botões no 
peitilho, costuras retilíneas e dupla nos 

acabamentos. 
Camisa deve vir personalizada em plastigel, 

conforme arte enviada após a licitação, 
tamanho aproximado 6cm x 6cm e 10cm x 

10cm. 
As camisas serão solicitadas nas cores 
branca, cinza, preta e azul marinho os 

tamanhos irão variar do P ao GG adulto.  
A quantidade de camisas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 
após conclusão da licitação. Pedidos por lote 

500 
DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
R$ 25,24 
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de no mínimo 100 unidades, incluindo cores e 
tamanhos variados. As camisas devem vir 

acondicionadas em sacos plásticos individuais 
e identificadas por seus tamanhos. 

As empresas devem apresentar amostra do 
produto nos tamanhos P, M, G e GG, modelo 
masculino, e do plastigel compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

27.  

Camiseta baby look manga curta  - em 
malha poliviscose, primeira linha, 67% 

poliéster, 33% viscose, fio 30.1, gramatura de 
165 g/m2. Tecido com tratamento anti-pilling. 
Gola redonda (careca) com acabamento em 

ribana sanfonada na cor da camiseta; costura 
retilínea e dupla nas mangas e nos 

acabamentos. 
Camiseta deve vir personalizada conforme 

arte enviada após a licitação, a arte será em 4 
cores (serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), 

tamanho aproximado de 20cm x 20cm, a arte 
poderá ser em serigrafia ou plastigel, modelos 

variados. 
As camisetas serão solicitadas nas cores 
branca, preta, cinza/mescla, lilás e azul 

marinho; os tamanhos irão variar do P ao GG 
adulto. A quantidade de camisetas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 
após conclusão da licitação. Pedidos por lote 
de no mínimo 100 unidades, incluindo cores e 
tamanhos variados. As camisetas devem vir 

acondicionadas em sacos plásticos individuais 
e identificadas por seus tamanhos. 

As empresas devem apresentar amostra do 
produto nos tamanhos P, M, G e GG e da 

serigrafia/plastigel compatíveís com as 
especificações solicitadas. 

500 
DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
R$ 17,63 

28.  

Camiseta manga curta  - em malha 
poliviscose, primeira linha, 67% poliéster, 33% 

viscose, fio 30.1, gramatura de 165 g/m2. 
Tecido com tratamento anti-pilling. Gola 

redonda (careca) com acabamento em ribana 
sanfonada na cor da camiseta; costura 

retilínea e dupla nas mangas e nos 
acabamentos. 

Camiseta deve vir personalizada conforme 
arte enviada após a licitação, a arte será em 4 

cores (serigrafia) ou em 1 cor (plastigel), 
tamanho aproximado de 20cm x 20cm, a arte 
poderá ser em serigrafia ou plastigel, modelos 

variados. 
As camisetas serão solicitadas nas cores 

branca, cinza/mescla, azul royal; os tamanhos 
irão variar do P ao GG adulto. A quantidade 

de camisetas por cores e tamanhos será 
solicitada pela Grife UFSM após conclusão da 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 100 

unidades, incluindo cores e tamanhos 
variados. As camisetas devem vir 

1000 
DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
R$ 17,63 
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acondicionadas em sacos plásticos individuais 
e identificadas por seus tamanhos. 

As empresas devem apresentar amostra do 
produto nos tamanhos P, M, G e GG, e da 

serigrafia/plastigel compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

29.  

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. 

400 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 10,80 

30.  

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 no mínimo 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação térmica compatíveis 

com as especificações solicitadas. 

500 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA 
R$ 12,95 

31.  

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. 

500 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA 
R$ 13,55 

32.  

Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em 
metal prata fosco, caneta click com alça de 

metal, ponta média retrátil em metal. Diâmetro 
medindo entre 8mm e 8,3mm, comprimento 

aproximadamente 14cm. Caneta com traçado 
uniforme, sem falhas, borras ou excesso de 
tinta, capacidade de escrita entre 3000m e 

500 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 14,20 
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5000m, cor da escrita azul. Caneta com 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. 

33.  

Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em 
metal marrom com detalhes em bronze, 

caneta com alça de metal, ponta média retrátil 
em metal, ponta com acionamento giratório. 

Diâmetro medindo entre 8mm e 8,3mm, 
comprimento aproximadamente 14cm. Caneta 
com traçado uniforme, sem falhas, borras ou 
excesso de tinta, capacidade de escrita entre 
3000m e 5000m, cor da escrita azul. Caneta 
com 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. 

500 

BRINDES E 
PERSONALIZADOS 

COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – 

ME 

R$ 18,40 

34.  

Caneta esferográfica com laser point - 
caneta apontadora com 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 (caixa ou veludo). 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 – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 18,10 

35.  

Carteira - com porta cartões individuais, 
acondicionados em sacos plásticos. Carteira 
em couro sintético, deve vir personalizada em 
baixo relevo conforme arte a ser enviada após 
a licitação. Tamanho aproximado da carteira 
12cm x 8,5cm. 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 

personalização compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 
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36.  

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 especificações 

solicitadas. 

200 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 2,50 

37.  

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. 

300 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 4,80 

38.  

Chaveiro redondo preso diretamente na 
argola. Tamanho do chaveiro: 4,5cmx 3,5cm. 

Comprimento da corrente: 3cm. 
Confeccionado em metal escovado ou metal 

prata fosco. Gravação em laser de alta 
qualidade do brasão da UFSM, medida 

aproximada de 2cm x 2cm. Argola chata. 
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 a laser 

compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

300 

BRINDES E 
PERSONALIZADOS 

COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – 

ME 

R$ 6,60 

39.  

Cuia - confeccionada em porongo 100% 
natural de boa qualidade, corpo liso e 

envernizado, com pedestal trabalhado e bocal 
de alumínio, acabamento retilíneo. 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 gravação 
a laser compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 25,00 

40.  

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 

100 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 7,30 
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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. 

41.  

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. 

100 DESERTO DESERTO 

42.  

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 retílineas, 

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. 

200 DESERTO DESERTO 

43.  

Garrafas, tipo “squeeze” , em plástico 
dobrável nas cores azul Royal, vermelho e 
prata, capacidade de 480ml, com tampa 
branca resistente e removível, vedação 
completa, com bico anatômico e retrátil, 

personalizada com gravação em silk de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a 

licitação, medindo aproximadamente 5cm x 
5cm. Com carabiner metálico para pendurar 
na mochila. Medida aproximada da garrafa 
22cm x 12cm. 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 amostra do 
produto e da gravação em silk compatíveis 

com as especificações solicitadas. 

200 REVOGADO REVOGADO 

44.  

Garrafas, tipo “squeeze” , em plástico nas 
cores azul Royal, vermelho e grafite, 

capacidade de 450ml, com tampa cinza 
rosqueável resistente e removível, vedação 

200 DESERTO DESERTO 
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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 amostra do produto e da 
gravação em silk compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

45.  

Jaquetas – em nylon paraqueda 
impermeável, fio 100% poliamida rhodia com 

forro failete e fibra 0,15. Inclui dois bolsos 
laterais. Jaqueta com costuras retílineas, 
acabamentos e zíper de alta qualidade. 

Personalizadas com bordado em 4 cores, 
tamanho aproximado de 18cm x 18cm, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. 
As jaquetas serão solicitadas nos modelos 
masculino e feminino, nas cores preta, azul 

marinho, cinza grafite e verde escuro os 
tamanhos irão variar do P ao GG adulto.  

A quantidade de jaquetas por cores e 
tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 
após conclusão da licitação. As jaquetas 

devem vir acondicionadas em sacos plásticos 
individuais e identificadas por seus tamanhos. 
As jaquetas serão solicitadas em lotes de no 

mínimo 60 unidades, incluindo cores e 
tamanhos variados. 

As empresas devem apresentar amostra do 
produto, nos tamanhos P, M, G e GG, nos 

modelos masculino e feminino e do bordado 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300 

DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
 

R$ 125,86 

46.  

Kit bucal em plástico resistente, com espaço 
para escova e pasta de dentes e fio dental. 
Dimensão aproximada de 20cm x 6,5cm x 
5cm. Cores: preto, branco, azul, vermelho. 

Com o logo da UFSM no tamanho 
aproximado de 3cm x 1,5cm proporcional ao 
tamanho do produto, gravado em silk screen 
de alta qualidade. Embalado individualmente 

em saco plástico ou caixa de papel. As 
empresas devem apresentar amostra do 

produto e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

100 DESERTO DESERTO 

47.  

Lanterna para leitura - com prendedor para 
livro, confeccionada em acrílico prata. Deverá 

vir personalizada em silk screen de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Embalada individualmente em caixa 
de papel. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades. As empresas devem apresentar 

amostra do produto e da gravação 

200 DESERTO DESERTO 
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compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

48.  

Lapiseira - corpo em metal, clipe, 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 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. 

200 DESERTO DESERTO 

49.  

Moletom canguru – em malha petenati 
apeluciada, com capuz e com zíper. Inclui 
dois bolsos laterais. Moletom com costuras 

retílineas, acabamentos e zíper de alta 
qualidade.Os moletons devem vir bordados 

conforme arte em 4 cores, tamanho 
aproximado de 18cm x 18cm, a arte serão 

enviada após a licitação. Os moletons serão 
solicitados nas cores cinza, azul marinho, 
preto e vermelho. Serão solicitados dos 
tamanhos PP ao XGG adultos, modelos 

masculino e feminino. Os moletons devem vir 
acondicionados em sacos plásticos individuais 

e identificados por seus tamanhos. Os 
moletons serão solicitados em lotes de no 

mínimo 50 unidades, incluindo cores e 
tamanhos variados. As empresas devem 

apresentar amostra do produto nos tamanhos 
P, M, G, GG e XGG, nos modelos masculino 
e femino e da  gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

200 
DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
R$ 57,23 

50.  

Moletom canguru – em malha petenati 
apeluciada, com capuz. Inclui dois bolsos 

laterais estilo canguru. Moletom com costuras 
retílineas e  acabamentos de alta qualidade. 
Os moletons devem vir bordados conforme 
arte em 4 cores, tamanho aproximado de 

18cm x 18cm, a arte serão enviada após a 
licitação. Os moletons serão solicitados nas 
cores cinza, azul marinho, preto e vermelho. 
Serão solicitados dos tamanhos PP ao XGG 
adultos, modelos masculino e feminino. Os 

moletons devem vir acondicionados em sacos 
plásticos individuais e identificados por seus 
tamanhos. Os moletons serão solicitados em 

lotes de no mínimo 50 unidades, incluindo 
cores e tamanhos variados. As empresas 
devem apresentar amostra do produto nos 

tamanhos P, M, G, GG e XGG, nos modelos 
masculino e feminino, e da  gravação 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

200 
DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
R$ 54,23 

51.  
Mousepad ergonômico confeccionado em 
Neoprene 3mm, com a base emborrachada 

antiderrapante e apoio de punho com 
200 DESERTO DESERTO 
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espuma. Personalizado conforme arte a ser 
enviada após a licitação, gravação em 

sublimação silk, tamanho aproximado 9cm x 
9cm. Medidas aproximadas: 25cm x 22cm x 
2cm. Cores: preto, azul, vermelho e verde. 

Embalado 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. 

52.  

Necessaire  confeccionada em nylon, abertura 
em “U”, alça de mão, tamanho aproximado 
21cm x 16cm x 10cm. Costuras retílineas, 

zíper e acabamentos de alta qualidade. 
Personalizada conforme arte a ser enviada 

após a licitação, bordado, medida aproximada 
5cm x 5cm. Cores: preto, vermelho, azul, 

verde. Embalada individualmente em saco 
plástico. Pedidos por lote de no mínimo 50 

unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 
produto e do bordado compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

53.  

Necessaire  confeccionada em poliéster, 
abertura em “U”, alça de mão, tamanho 

aproximado 21cm x 16cm x 10cm. Costuras 
retílineas, zíper e acabamentos de alta 

qualidade. Personalizada conforme arte a ser 
enviada após a licitação, bordado, medida 

aproximada 5cm x 5cm. Cores: preto, 
vermelho, azul, verde. Embalada 

individualmente em saco plástico. Pedidos por 
lote de no mínimo 50 unidades. 

As empresas devem apresentar amostra do 
produto e do bordado compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

54.  

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. 

200 DESERTO DESERTO 

55.  

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. 

400 DESERTO DESERTO 
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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. 

56.  

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 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. 

200 DESERTO DESERTO 

57.  

Pasta convenção - confeccionada em nylon, 
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 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. 

200 DESERTO DESERTO 

58.  

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 

59.  

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. 

200 DESERTO DESERTO 
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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. 

60.  

Porta bloco de notas - confeccionado em 
couro sintético, base estruturada, capa 

almofadada. Internamente revestido com 
nylon, inclui bolso porta papel em couro 

sintético e tira para acomodar bloco, inclui 
bloco com 100 folhas. Dimensões 11,2cm x 

18,2cm. Deve vir personalizado com gravação 
em baixo relevo, 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 DESERTO DESERTO 

61.  

Porta retrato - em vidro temperado de alta 
resistência, para fotos tamanho 15cm x 21cm. 

Com vidro protetor para foto vertical ou 
horizontal. Parte superior e inferior em metal e 

vidro. Deverá vir personalizado em laser de 
alta qualidade, na parte de metal, conforme 

arte a ser enviada após a licitação. 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. 

200 DESERTO DESERTO 

62.  

Porta tablet - confeccionado em couro 
sintético, fechamento com elástico, base 

estruturada e capa almofadada. Internamente 
em nylon, com apoio almofadado. Dimesões 
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. 

200 DESERTO DESERTO 

63.  

Porta caneta com relógio digital - dimensão 
11cm x 8,1cm x 8,1cm.Confeccionado em 

alumínio com detalhes em plástico. Inclui dois 
espaços retráteis para clips. No visor mostra 

relógio digital, calendário e 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 REVOGADO REVOGADO 

64.  
Régua - em PVC espessura aproximada de 
0,8mm, tamanho 3,5cm x 21cm. Com escala 
em centímetros e mílimetros, marcando do 0 

300 
PREFFERENCE – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 1,45 
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ao 20cm. Deverá vir personalizada com 

gravação em silk screen de alta qualidade, 
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. 

65.  

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. 

200 REVOGADO REVOGADO 

66.  

Relógio de parede analógico - prata – 21 cm 
de diâmetro - brasão da UFSM gravado em 
silk screen de alta qualidade em 4 cores e 
tamanho 19x19cm ao centro - Material: Aro 
em resina ABS simulando metal Lente em 
vidro mineral. produto brasileiro - Garantia 
mínima de 1 ano. 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 – 
COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – EPP 
R$ 24,00 

67.  

Risque rabisque - confeccionado em couro 
sintético, sobre uma estrutura dupla de 

papelão rígido e espuma. Tamanho 
apropriado para folhas A4. Será solicitado nas 

cores preto, azul e marrom. Embalada 
individualmente em saco plástico. Deve vir 

personalizado com gravação em baixo relevo. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto e da personalização compatíveis com 
as especificações solicitadas. 

200 DESERTO DESERTO 

68.  

Toalha visita -  toalha felpuda, tamanho 
22cm x 48cm, gramatura do tecido 340g/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 

69.  
Toalha fitness - toalha esportiva felpuda, 

tamanho 25cm x 86cm, gramatura do tecido 
340g/m2. Deve vir personalizada conforme 

200 DESERTO DESERTO 
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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. 

70.  

Camiseta manga curta - em malha 
poliviscose, primeira linha, 67% poliéster, 33% 

viscose, fio 30.1, gramatura de 165 g/m2. 
Tecido com tratamento anti-pilling. Gola 

redonda (careca) com acabamento em ribana 
sanfonada na cor da camiseta; costura 

retilínea e dupla nas mangas e nos 
acabamentos. 

Camiseta deve vir personalizada em serigrafia 
conforme arte enviada após a licitação, a arte 
poderá ser em serigrafia ou plastigel, modelos 

variados. 
As camisetas serão solicitadas nas cores 

branca, cinza/mescla, azul royal; os tamanhos 
irão variar do P ao GG adulto.  

A quantidade de camisetas por cores e 
tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 

após conclusão da licitação. 
As camisetas devem vir acondicionadas em 

sacos plásticos individuais e identificadas por 
seus tamanhos. 

As empresas devem apresentar amostra do 
produto nos tamanhos P, M, G e GG, e da 

serigrafia/plastigel compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

30 

DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
 

R$ 18,63 

71.  

Camisa gola pólo  manga curta – tecido 50% 
algodão e 50% poliéster em malha pique. 
Gola, punho e acabamentos com costuras 

retilínea na cor da camisa, com 3 botões no 
peitilho, costuras retilíneas e dupla nos 

acabamentos. 
Camisa deve vir personalizada em plastigel, 

conforme arte enviada após a licitação. 
As camisas serão solicitadas nos modelos 

masculino e feminino, nas cores branca, rosa 
e azul royal os tamanhos irão variar do P ao 

GG adulto.  
A quantidade de camisas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 
após conclusão da licitação. 

As camisas devem vir acondicionadas em 
sacos plásticos individuais e identificadas por 

seus tamanhos. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto nos tamanhos P, M, G e GG, modelos 
masculino e feminino, e do plastigel 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

30 

DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
 

R$ 27,24 

72.  
Cartão em PVC - espessura de 0,8mm a 

1mm, dimensões do cartão 8,5cm x 5,4cm, 
cantos arredondados. O cartão deve vir 

1000 
WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME 
R$ 0,38 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA E CIÊNCIA  FATEC  

Prédio,66 - Cidade Universitária 

Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 
Tel (55)3226-6931 
Fax (55)3226-6911 
 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 

impresso em 4 cores, frente e verso, 
conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Os pedidos serão em lotes de 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto e da personalização compatíveis com 
as especificações solicitadas. 

 

73.  

Cartão em PVC  - espessura de 0,8mm a 
1mm, dimensões do cartão 8,5cm x 5,4cm, 

cantos arredondados. O cartão deve vir 
adesivado em 4 cores, frente e verso, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. 
Os pedidos serão em lotes de 100 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto e da personalização compatíveis com 
as especificações solicitadas. 

1000 

WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME 
 

R$ 0,38 

74.  

Cartão em PVC  - transparente, fosco, 
espessura de 0,3mm a 0,5mm, dimensões do 
cartão 8,5cm x 5,4cm, cantos arredondados. 

O cartão deve vir impresso em 4 cores, 
somente na frente, conforme arte a ser 

enviada após a licitação. Os pedidos serão 
em lotes de 100 unidades. As empresas 

devem apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

1000 

WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME 
 

R$ 0,38 

75.  

Jaquetas – em nylon paraqueda 
impermeável, fio 100% poliamida rhodia com 

forro failete e fibra 0,15. Inclui dois bolsos 
laterais. Jaqueta com costuras retílineas, 
acabamentos e zíper de alta qualidade. 

Personalizadas com bordado em 4 cores, 
tamanho aproximado de 18cm x 18cm, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. 
As jaquetas serão solicitadas nos modelos 

masculino e feminino, na cor preta, modelos 
variados e os tamanhos irão variar do P ao 

GG adulto.  
A quantidade de jaquetas por cores e 

tamanhos será solicitada pela Grife UFSM 
após conclusão da licitação. 

As jaquetas devem vir acondicionadas em 
sacos plásticos individuais e identificadas por 

seus tamanhos. 
As empresas devem apresentar amostra do 

produto nos tamanhos P, M, G e GG, modelos 
masculino e feminino, e do bordado 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

20 

DEC’S INDÚSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA – 

ME 
 

R$ 129,90 

76.  

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 

1000 DESERTO DESERTO 
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as especificações solicitadas. 

77.  

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 1 cor. 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. 

500 

WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME 
 

R$ 4,80 

78. 

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 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. 

500 

WRF COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME 
 

R$ 4,80 

79. 

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. 

1500 DESERTO DESERTO 

80. 

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. 

5000 DESERTO DESERTO 

81. 

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. 

2000 DESERTO DESERTO 
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