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Santa Maria, 13 de julho de 2020.   

 
1º ADENDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2020/5010002-02 

 
A Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, torna publico 
alterações ao edital supracitado: 
 

1. Alteração da data de abertura do edital; 
 

2. - Onde se lê: 
 

Data de abertura dos envelopes:  
1ª. Abertura dia, 13/07/2020 às 10:00 hs (envelope 1); 

2ª. Abertura dia, 20/07/2020 às 10:00 hs (envelope 2). 
 

3. - Lê se: 
 
Data de abertura dos envelopes:  
1ª. Abertura dia, 31/07/2020 às 10h00min h (envelope 1); 
2ª. Abertura dia, 07/08/2020 às 10h00min h (envelope 2). 
 

4. – Onde se lê: 
ITEM  DESCRIÇÃO  QTD. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1.  Bloco de anotações com suporte para caneta, 
capa de feltro com detalhe inferior em 
couro sintético, parte interna possui 3 divisões 
para cartões e aproximadamente 80 
folhas pautadas. Dimensões 15,5 x 11,4 x 
2,1cm. Capa deve vir personalizada em 
serigrafia, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação 

compatíveis com as especificações solicitadas 

300   

2.  Bloco de anotações ecológico com caneta e 
post-it, tamanho 18,1 x 14,1cm, capa em 
kraft, possui uma faixa colorida em tnt e fita 

300   
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elástica, parte interna com suporte para 
caneta de papelão com clip plástico. Possui 2 
blocos autocolantes amarelos com 
aproximadamente 20 folhas e cinco blocos 
autocolantes coloridos com 20 folhas cada, 
possui bloco de folhas pardas com 
aproximadamente 70 folhas. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 

solicitadas 
3.  Bloco de Anotações ecológico com espiral wire-

o, tamanho 13 x 16cm, capa em 
bambu com 5 detalhes circulares (post-it); 
miolo branco com 70 folhas pautadas, em 
papel off-set 75g/m2, 11,5 x 15,5cm. 
Acompanha caneta reciclável e post-it 6 cores, 
com mínimo 20 folhas cada. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas 

300   

4.  Bloco de anotações ecológico, com espiral wire-
o, tamanho 18,2 x 12,1, capa em kraft, 
miolo com aproximadamente 70 folhas brancas 
pautadas, acompanha caneta de 
papelão, cinco blocos auto-colantes com 20 
folhas cada, bloco autocolante amarelo e 
laranja com aproximadamente 20 folhas cada. 
Capa deve vir personalizada com 
impressão gráfica de alta qualidade, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

5.   Bloco de anotações em couro sintético 
com plaquinha metálica para personalização. 
Possui botão para lacre, parte interna com 
aproximadamente 70 folhas brancas sem 
pauta e marca págica de cetim. Dimensões 15,1 
x 10,5 x 2cm. Placa metálica 
personalizada, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as especificações 

300   
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solicitadas. 

6.   Boné em brim 100% algodão de alta 
qualidade, tecido extremamente confortável 
com 
ajustes reguláveis, com ótimo acabamento e 
modelagem, com fivela em metal. 
Personalizado com bordado de alta qualidade. 
Boné com 6 gomos, dimensões 60 cm 
de circunferência, 13cm de profundidade e 7cm 
de aba. A arte a ser bordada e as 
respectivas cores dos bonés serão solicitadas 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
300 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e do 
bordado compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300   

7.  Button 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 50 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da personalização compatíveis 

com as especificações solicitadas. 

500   

8.   Button 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 alfinete de 
segurança. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

500   

9.  Broche 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 50 
unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da personalização 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

500   

10.  Cachecol em malha, tecido 100% acrílico. 
Dimensões 132 x 26cm com acabamento 
em overlock. Personalizado com bordado, 
conforme arte enviada após a licitação. 
Embalado individualmente. Pedidos por lote de 
50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 
personalização compatíveis com as 

300   
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especificações solicitadas. 

11.  Caderneta tipo moleskine, emborrachado de 
frente e verso liso, marcador de página 
em cetim, elástico para fechar, contém 
aproximadamente 80 folhas pautadas. 
Dimensões 13,2 x 7,9 x 1,5cm. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade em 4 cores, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Pedidos por 
lote de no mínimo 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e 
da gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300   

12.  Caderneta tipo moleskine, emborrachado de 
frente e verso liso, marcador de página 
em cetim, elástico para fechar, contém 
aproximadamente 80 folhas pautadas. 
Dimensões 17,8 x 12,4 x 1,4cm. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica 
de alta qualidade em 4 cores, conforme arte a 
ser enviada após a licitação. Pedidos 
por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do 

produto e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

13.  Caderneta tipo moleskine, emborrachado de 
frente e verso liso, marcador de página 
em cetim, elástico para fechar, contém 
aproximadamente 80 folhas sem pauta. 
Dimensões 12,8 x 7,7 x 1,4cm. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade em 4 cores, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Pedidos por 
lote de no mínimo 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e 
da gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300   

14.  Caneca - em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 270ml. 300 
Canecas nas cores branca, azul royal e preta, as 
quantidades de canecas por cores 
serão solicitadas após a licitação. Personalizada 
com gravação térmica 360º de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 

gravação térmica compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

15.  Caneca - em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 270ml. 
Canecas nas cores branca, azul royal e preta, as 

300   
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quantidades de canecas por cores 
serão solicitadas após a licitação. Personalizada 
com gravação térmica de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a 
licitação, em até 6 cores nas canecas 
brancas e em uma cor nas canecas pretas e azul 
royal. A arte será no tamanho 
aproximado 6cm x 6cm. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação térmica compatíveis com as 

especificações solicitadas. 
16.  Caneca cafezinho – em porcelana, alto padrão. 

Capacidade de aproximadamente 
140ml. Canecas nas cores branca e preta, as 
quantidades de canecas por cores será 
solicitada após a licitação. Personalizada com 
gravação térmica 360º, conforme arte a 
ser enviada após a licitação. Pedidos por lote de 
no mínimo 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação térmica compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

17.  Caneca cafezinho – em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 
140ml. Canecas nas cores branca e preta, as 
quantidades 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 até 6 cores nas canecas brancas e 
em uma cor nas canecas pretas e azul royal. A 
arte será no tamanho aproximado de 
5cm x 5cm. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
térmica compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

18.  Caneca inox 400 ml revestida internamente 
com PVC, pegador e detalhes em plástico 
resistente, tampa rosqueável com 
compartimento que pode ser aberto para 
beber. 
Dimensões 17,2 x 12cm. A caneca deve vir 
personalizada com gravação de alta 
qualidade do brasão da UFSM conforme arte 
enviada após a licitação. Acompanha 
embalagem individual. 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   

19.   Caneca inox 450 ml, parte interna em 
inox, pegador em plástico resistente, tampa 
rosqueável com compartimento que pode ser 

300   
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aberto para beber. Dimensões 18 x 
13,1cm. A caneca deve vir personalizada com 
gravação de alta qualidade do brasão 
da UFSM conforme arte enviada após a 
licitação. Acompanha embalagem individual. 
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. 
20.  Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em 

metal com alça de metal, ponta média 300 
retrátil em metal, ponta com acionamento 
click. Dimensões 14,1cm x 1,2cm. Caneta 
com traçado uniforme, sem falhas, borrões ou 
excesso de tinta, capacidade de escrita 
mínima de 1000m, cor da escrita azul. 
Disponível nas cores preta, azul, vermelho, 
verde e 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 50 
unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300   

21.  Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em 
metal com alça de metal, ponta média 
retrátil em metal, ponta com acionamento 
click. Dimensões 16cm x 1,5cm. Caneta 
com traçado uniforme, sem falhas, borrões ou 
excesso de tinta, capacidade de escrita 
mínima de 1000m, cor da escrita azul. 
Disponível nas cores preta e cinza cromado. 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 50 
unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300   

22.  Caneta esferográfica com laser point - caneta 
apontadora com led e laser, toda em 
metal, medindo 13,3cm de comprimento e 
diâmetro de 1,3cm, 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 

300   
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1cm. 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. 
23.  Caneta esferográfica com marca texto, detalhe 

emborrachado. Dimensões 14,9 x 2cm. 
Personalizada com a logo UFSM, conforme arte 
a ser enviada após a licitação. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

24.   Caneta esferográfica pen drive com 
laser point - caneta apontadora com laser, em 
metal, medindo 15,1cm de comprimento e 
diâmetro de 1,8cm, 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 50 
unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação a laser 
compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

300   

25.  Caneta plástica 3 cores e ponteira touch, corpo 
colorido com detalhes emborrachados. 
Possui as cargas azul, preto e vermelho. Clip 
emborrachado e touch superior, possui 
300 
três anéis cinzas na parte inferior. Dimensões 
14,7 x 1,3cm. Personalizada com a logo 
UFSM, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação 

compatíveis com as especificações solicitadas 

300   

26.   Caneta plástica colorida com detalhes 
na cor prata. Possui clip de metal e ao lado 
design com detalhe plástico preto ou branco, 
parte inferior com quatro anéis com 
relevo, acionada por clique. Dimensão 14,2cm x 
1,7cm. Personalizada com gravação 
em tampografia de alta qualidade conforme 
arte a ser enviada após a licitação, 
tamanho aproximado de 2cm x 1cm. Embalada 
individualmente em sacos plásticos. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra 

400   
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do produto e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas 
27.  Cartão postal em papel couche 250g, impresso 

em 4x4 cores frente e verso, no 
tamanho 15cm x 10cm, laminação fosca sem 
verniz. O cartão postal deve ser 
personalizado conforme arte enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto 

compatível com as especificações solicitadas 

300   

28.  Cartão postal em papel couche 250g, impresso 
em 4x4 cores frente e verso, no 
tamanho 15cm x 10cm, laminação UV total 
frente e fosca no verso. O cartão postal 
deve ser personalizado conforme arte enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto compatível 

com as especificações solicitadas. 

300   

29.  Chapéu personalizado, confeccionado com juta. 
Possui aplicação de resina 
impermeabilizante. Aba forrada com tecido de 
brim. Carneira de elástico antialérgico. 
Faixa de personalização em tecido, disponível 
em várias cores, com personalização 
por sublimação. Acabamento com viés na aba. 
Aba com aproximadamente 7cm. 
Disponível nos tamanhos P, M, G e GG. Pedidos 
por lote mínimo de 30 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

30.  Chaveiro de metal com mosquetão, chapa 
central em inox e alça de nylon. Dimensões 
9,9cm x 3,5cm. Gravação a laser de alta 
qualidade do brasão da UFSM em um dos 
lados, conforme arte enviada após a licitação. 
Acompanha embalagem em veludo ou 
caixa na cor preta, tamanho proporcional ao 
chaveiro. 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   

31.   Chaveiro metal retangular com bordas 
arredondadas. Possui chapa frontal em metal e 
verso liso. Dimensões 8,3 x 3,5cm., acompanha 
embalagem individual em veludo ou 
caixa. Gravação a laser de alta qualidade do 
brasão da UFSM em um dos lados, 
conforme arte enviada após a licitação. Pedidos 

300   
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por lote de no mínimo 50 unidades. 
As empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação a laser 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

32.  Chaveiro metálico retangular - medindo 
aproximadamente 5 cm x 2,7 cm (CxL). 300 
Gravação a laser de alta qualidade do brasão da 
UFSM em um dos lados e da logo no 
outro lado, medida aproximada 2cm x 2cm. 
Confeccionado em metal escovado ou 
metal prata fosco, parte interna do chaveiro 
giratória, chaveiro preso direto na argola, 
argola chata, acompanha embalagem individual 
em veludo ou caixa na cor preta, 
tamanho proporcional ao chaveiro. 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   

33.   Chaveiro redondo preso diretamente 
na argola. Tamanho do chaveiro: 4,5cm x 
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 50 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do 
produto e da gravação a laser compatíveis 
com as especificações solicitadas 

300   

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 da caneta e da lapiseira 
13,8cm x 1,6cm. 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 estojo 
de papelão com placa de metal, parte 
interna do estojo revestida com espuma, 
dimensões 6,5 x 18 x 2,7cm. Gravação em 
laser de alta qualidade no corpo da caneta e da 
lapiseira e na placa de metal do 
estojo, com a logo da UFSM conforme arte 
enviada após a licitação, tamanho 
aproximado de 2cm x 1cm. Pedidos por lote de 

300   
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no mínimo 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação a laser compatíveis com as 
especificações solicitadas 

35.  Cordão para crachá, comprimento de 85cm e 
largura de 20mm, confeccionado em 
100% poliéster acetinado antialérgico, na cor 
azul marinho ou outras, personalizado 
em serigrafia conforme arte a ser enviada após 
a licitação. Acabamento com caninho 
liso 9mm e girador com mosquete. Pedido por 
lote de no mínimo 500 unidades. As 
empresas devem apresentar amostra do 
produto e da personalização compatíveis 

com as especificações solicitadas 

200   

36.  Cuia - confeccionada em porongo 100% natural 
de boa qualidade, corpo com 
imperfeições corrigidas, liso e envernizado, 
com pedestal trabalhado e bocal queimado 
ou com alumínio, conforme solicitado após a 
licitação. A cuia será solicitada nos 
tamanhos pequena e média. Deve vir 
personalizada com gravação em baixo relevo, 
conforme arte (tamanho 5cm x 5cm) 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. 

300   

37.  Cuia - confeccionada em porongo 100% natural 
de boa qualidade, corpo com 
imperfeições corrigidas, liso e envernizado, 
com pedestal trabalhado e bocal queimado 
ou com alumínio, conforme solicitado após a 
licitação. A cuia será solicitada nos 
tamanhos pequena e média. Deve vir 
personalizada com medalha resinada colorida, 
conforme arte (tamanho 4cm x 4cm) 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 

300   

38.  Enfeite de chimarrão em MDF personalizado 
conforme arte enviada após a licitação, 
dimensões 4 x 4cm. Pedido por lote de 
no mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300   

39.  Enfeite de chimarrão em metal personalizado 
conforme arte enviada após a licitação, 

300   
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dimensões 4 x 4cm. Pedido por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 
40.  Garrafa squeeze plástico 600 ml. Garrafa 

colorida com tampa inox rosqueável, 
acompanha alça de nylon. Dimensões 24 x 6,8 x 
21,4cm. Personalizada conforme 
enviada após a licitação. Pedido por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. 

300   

41.  Garrafa térmica em aço inoxidável ecológico, 
livre de BPA, capacidade de 450ml. 
Possui sistema de trava e botão de abertura 
prata. Dimensões 22 x 7 x 20cm. 
Personalizada conforme arte enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações solicitadas. 

300   

42.   Garrafas, tipo “squeeze”, em alumínio 
em cores sortidas, capacidade de 500ml, 
dimensões 21,3 x 6,5cm. Com tampa 
rosqueável resistente e removível e 
mosquetão, 
vedação completa. Personalizada com gravação 
em alta qualidade, conforme arte a 
ser enviada após a licitação, medindo 
aproximadamente 7cm x 7cm. 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 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

300   

43.   Gravata “slim”, 100% poliéster. 
Comprimento entre 150 e 160 centímetros, 
largura da 
ponteira entre 4,5 e 5,5 centímetros, largura da 
extremidade mais estreita de, 
aproximadamente, 3 centímetros. Pelo menos 
três opções de cores do tecido. 
Personalizada por processo de sublimação ou 
impressão digital em toda a sua 
extensão, com cores variadas. Pedidos por lote 
mínimo de 30 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas. 

200   
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44.  Guarda chuva invertido personalizado. Botão 

acionador para abertura automática, 
armação reforçada de aço galvanizado. Tecido 
de nylon impermeável, forro interno 
para preservação das 8 varetas, pegador 
plástico em formato C e fita com velcro para 
lacre. Dimensões 81 x 9,8cm, aberto 108cm. 
Personalizado conforme arte enviada 
após a licitação. Pedido por lote de no mínimo 
30 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

300   

45.  Kit executivo com caneta em metal, porta 
cartão em metal ecouro sintético e chaveiro 
metal retangular. Acompanha estojo preto de 
papelão revestido com espuma interna. 
Dimensões estojo 16,2 x 17,2 x 3cm, caneta 
13,8 x 1,4cm, porta cartão 6,4 x 9,6cm, 
chaveiro 8,5 x 3,4cm. Os itens que compõe o kit 
devem ser personalizados com 
gravação a laser, conforme arte enviada após a 
licitação. Pedido por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas 

300   

46.  Lápis de madeira com seção transversal 
circular, grafite HB, com borracha, ponta 
macia com excelente apontabilidade. Tamanho 
aproximado de 18cm. Personalizado 
com gravação em 360º de alta qualidade em 
todo o corpo do lápis, conforme arte de 
até 6 cores 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 

500   

47.  Lápis de madeira com seção transversal 
circular, grafite HB, com borracha, ponta 
macia com excelente apontabilidade. Tamanho 
aproximado de 18cm. Disponível nas 
cores preto, branco, azul. Com o logo da UFSM 
gravado em alta qualidade, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. A 
quantidade de lápis por cor será solicitada 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. 

500   

48.  Máscara de proteção facial confeccionada em 
tecido 100% algodão, com duas 
camadas. Opções mínimas de cores: branco ou 

500   
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azul royal. Possui alças elásticas para 
orelhas. Tamanho único com dobras que 
permitem ajuste ao rosto. Personalização de 
até 25cm², em serigrafia de até 6 cores. 
Embalagem individual. Pedidos por lote 
mínimo de 50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações 

solicitadas. 
49.  Papel de presente personalizado em papel 

couchê 75gr. Bobina de 60cm e 
aproximadamente 10kg. Arte em 4 cores, que 
será enviada após a licitação. Pedido 
por lote de 1 bobina. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da 

personalização compatíveis com as 

especificações solicitadas 

10   

50.  Porta documentos confeccionado em couro 
sintético, parte interna com forro em nylon, 
uma aba com visor em PVC e uma aba com dois 
bolsos porta cartão, dimensões 
8,8cm x 12,3 cm. Personalizado com gravação 
em baixo relevo, conforme arte 
enviada após a licitação. Pedido por lote de 50 
unidades. As empresas devem 
200 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

200   

51.  Sacola em algodão cru, gramatura 300g/m2, 
alças em algodão cru, costuras 
reforçadas e retilíneas. Tamanho aproximado 
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   

52.  Toalha de banho personalizada com bordado. 
Confeccionada em tecido 100% 
algodão, fio penteado, gramatura mínima de 
360g/m². Dimensões aproximadas: 70cm 
de largura, 140cm de comprimento. Variação 
máxima de 10cm nas dimensões 
citadas. Opções mínimas de cores do tecido: 
branco, azul royal, azul-marinho. Possui 
área própria para personalização com altura 
mínima de 8cm e largura igual à largura 
da toalha. Bordado de até 6 cores, com 
dimensões máximas correspondentes à área 

200   
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própria para personalização. Pedidos por lote 
mínimo de 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas 
53.  Toalha de rosto personalizada com bordado. 

Confeccionada em tecido 100% algodão, 
fio penteado, gramatura mínima de 360g/m². 
Dimensões aproximadas: 40cm de 
largura, 70cm de comprimento. Variação 
máxima de 10cm nas dimensões citadas. 
Opções mínimas de cores do tecido: branco, 
azul royal, azul-marinho. Possui área 
própria para personalização com altura mínima 
de 8cm e largura igual à largura da 
toalha. Bordado de até 6 cores, com dimensões 
máximas correspondentes à área 
própria para personalização. Pedidos por lote 
mínimo de 50 unidades. As empresas 
devem apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas 

200   

54.  Touca em lã acrílica com dobra, personalizada 
com bordado, conforme arte enviada 
após a licitação. Pedido por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 

solicitadas. 

200   

 
 

 

5. Leia-se:  
ITEM  DESCRIÇÃO  QTD. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1.  Bloco de anotações com suporte para caneta, 
capa de feltro com detalhe inferior em 
couro sintético, parte interna possui 3 divisões 
para cartões e aproximadamente 80 
folhas pautadas. Dimensões 15,5 x 11,4 x 
2,1cm. Capa deve vir personalizada em 
serigrafia, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. 
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

 

300   
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2.  Bloco de anotações ecológico com caneta e 

post-it, tamanho 18,1 x 14,1cm, capa em 
kraft, possui uma faixa colorida em tnt e fita 
elástica, parte interna com suporte para 
caneta de papelão com clip plástico. Possui 2 
blocos autocolantes amarelos com 
aproximadamente 20 folhas e cinco blocos 
autocolantes coloridos com 20 folhas cada, 
possui bloco de folhas pardas com 
aproximadamente 70 folhas. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
 

300   

3.  Bloco de Anotações ecológico com espiral wire-
o, tamanho 13 x 16cm, capa em 
bambu com 5 detalhes circulares (post-it); 
miolo branco com 70 folhas pautadas, em 
papel off-set 75g/m2, 11,5 x 15,5cm. 
Acompanha caneta reciclável e post-it 6 cores, 
com mínimo 20 folhas cada. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
 

300   

4.  Bloco de anotações ecológico, com espiral wire-
o, tamanho 18,2 x 12,1, capa em kraft, 
miolo com aproximadamente 70 folhas brancas 
pautadas, acompanha caneta de 
papelão, cinco blocos auto-colantes com 20 
folhas cada, bloco autocolante amarelo e 
laranja com aproximadamente 20 folhas cada. 
Capa deve vir personalizada com 
impressão gráfica de alta qualidade, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. 
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 
  
 

300   

5.   Bloco de anotações em couro sintético 
com plaquinha metálica para personalização. 
Possui botão para lacre, parte interna com 

300   
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aproximadamente 70 folhas brancas sem 
pauta e marca págica de cetim. Dimensões 15,1 
x 10,5 x 2cm. Placa metálica 
personalizada, conforme arte a ser enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades.  
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 
 

6.   Boné em brim 100% algodão de alta 
qualidade, tecido extremamente confortável 
com 
ajustes reguláveis, com ótimo acabamento e 
modelagem, com fivela em metal. 
Personalizado com bordado de alta qualidade. 
Boné com 6 gomos, dimensões 60 cm 
de circunferência, 13cm de profundidade e 7cm 
de aba. A arte a ser bordada e as 
respectivas cores dos bonés serão solicitadas 
após a licitação. Pedidos por lote de 300 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
 

300   

7.  Button 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 50 unidades. 
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

 

500   

8.   Button 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 alfinete de 
segurança. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
. 

500   
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9.  Broche 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 50 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

500   

10.  Cachecol em malha, tecido 100% acrílico. 
Dimensões 132 x 26cm com acabamento 
em overlock. Personalizado com bordado, 
conforme arte enviada após a licitação. 
Embalado individualmente. Pedidos por lote de 
50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

11.  Caderneta tipo moleskine, emborrachado de 
frente e verso liso, marcador de página 
em cetim, elástico para fechar, contém 
aproximadamente 80 folhas pautadas. 
Dimensões 13,2 x 7,9 x 1,5cm. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade em 4 cores, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Pedidos por 
lote de no mínimo 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

12.  Caderneta tipo moleskine, emborrachado de 
frente e verso liso, marcador de página 
em cetim, elástico para fechar, contém 
aproximadamente 80 folhas pautadas. 
Dimensões 17,8 x 12,4 x 1,4cm. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica 
de alta qualidade em 4 cores, conforme arte a 
ser enviada após a licitação. Pedidos 
por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas deverão apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis 
com as especificações solicitadas após 
a classificação dos vencedores 

 

300   

13.  Caderneta tipo moleskine, emborrachado de 
frente e verso liso, marcador de página 
em cetim, elástico para fechar, contém 
aproximadamente 80 folhas sem pauta. 

300   
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Dimensões 12,8 x 7,7 x 1,4cm. Capa deve vir 
personalizada com impressão gráfica de 
alta qualidade em 4 cores, conforme arte a ser 
enviada após a licitação. Pedidos por 
lote de no mínimo 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

14.  Caneca - em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 270ml. 300 
Canecas nas cores branca, azul royal e preta, as 
quantidades de canecas por cores 
serão solicitadas após a licitação. Personalizada 
com gravação térmica 360º de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades.  
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

300   

15.  Caneca - em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 270ml. 
Canecas nas cores branca, azul royal e preta, as 
quantidades de canecas por cores 
serão solicitadas após a licitação. Personalizada 
com gravação térmica de alta 
qualidade, conforme arte a ser enviada após a 
licitação, em até 6 cores nas canecas 
brancas e em uma cor nas canecas pretas e azul 
royal. A arte será no tamanho 
aproximado 6cm x 6cm. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

16.  Caneca cafezinho – em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 
140ml. Canecas nas cores branca e preta, as 
quantidades de canecas por cores será 
solicitada após a licitação. Personalizada com 
gravação térmica 360º, conforme arte a 
ser enviada após a licitação. Pedidos por lote de 
no mínimo 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores  

 

300   

17.  Caneca cafezinho – em porcelana, alto padrão. 
Capacidade de aproximadamente 
140ml. Canecas nas cores branca e preta, as 

300   
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quantidades 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 até 6 cores nas canecas brancas e 
em uma cor nas canecas pretas e azul royal. A 
arte será no tamanho aproximado de 
5cm x 5cm. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades.  

As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 

vencedores 
18.  Caneca inox 400 ml revestida internamente 

com PVC, pegador e detalhes em plástico 
resistente, tampa rosqueável com 
compartimento que pode ser aberto para 
beber. 
Dimensões 17,2 x 12cm. A caneca deve vir 
personalizada com gravação de alta 
qualidade do brasão da UFSM conforme arte 
enviada após a licitação. Acompanha 
embalagem individual. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

19.   Caneca inox 450 ml, parte interna em 
inox, pegador em plástico resistente, tampa 
rosqueável com compartimento que pode ser 
aberto para beber. Dimensões 18 x 
13,1cm. A caneca deve vir personalizada com 
gravação de alta qualidade do brasão 
da UFSM conforme arte enviada após a 
licitação. Acompanha embalagem individual. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas deverão apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis 
com as especificações solicitadas após 
a classificação dos vencedores 
 

300   

20.  Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em 
metal com alça de metal, ponta média 300 
retrátil em metal, ponta com acionamento 
click. Dimensões 14,1cm x 1,2cm. Caneta 
com traçado uniforme, sem falhas, borrões ou 
excesso de tinta, capacidade de escrita 
mínima de 1000m, cor da escrita azul. 
Disponível nas cores preta, azul, vermelho, 
verde e 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 

300   
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1cm. Acompanha embalagem individual em 
veludo. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

21.  Caneta esferográfica – corpo cilíndrico em 
metal com alça de metal, ponta média 
retrátil em metal, ponta com acionamento 
click. Dimensões 16cm x 1,5cm. Caneta 
com traçado uniforme, sem falhas, borrões ou 
excesso de tinta, capacidade de escrita 
mínima de 1000m, cor da escrita azul. 
Disponível nas cores preta e cinza cromado. 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 50 
unidades.  
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

300   

22.  Caneta esferográfica com laser point - caneta 
apontadora com led e laser, toda em 
metal, medindo 13,3cm de comprimento e 
diâmetro de 1,3cm, 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 50 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

23.  Caneta esferográfica com marca texto, detalhe 
emborrachado. Dimensões 14,9 x 2cm. 
Personalizada com a logo UFSM, conforme arte 
a ser enviada após a licitação. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas deverão apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis 
com as especificações solicitadas após 
a classificação dos vencedores 

 

300   
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24.   Caneta esferográfica pen drive com 

laser point - caneta apontadora com laser, em 
metal, medindo 15,1cm de comprimento e 
diâmetro de 1,8cm, 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 50 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

300   

25.  Caneta plástica 3 cores e ponteira touch, corpo 
colorido com detalhes emborrachados. 
Possui as cargas azul, preto e vermelho. Clip 
emborrachado e touch superior, possui 
300 
três anéis cinzas na parte inferior. Dimensões 
14,7 x 1,3cm. Personalizada com a logo 
UFSM, conforme arte a ser enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 50 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

26.   Caneta plástica colorida com detalhes 
na cor prata. Possui clip de metal e ao lado 
design com detalhe plástico preto ou branco, 
parte inferior com quatro anéis com 
relevo, acionada por clique. Dimensão 14,2cm x 
1,7cm. Personalizada com gravação 
em tampografia de alta qualidade conforme 
arte a ser enviada após a licitação, 
tamanho aproximado de 2cm x 1cm. Embalada 
individualmente em sacos plásticos. 
Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. As 
empresas deverão apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis 
com as especificações solicitadas após 
a classificação dos vencedores 
 

400   

27.  Cartão postal em papel couche 250g, impresso 
em 4x4 cores frente e verso, no 
tamanho 15cm x 10cm, laminação fosca sem 
verniz. O cartão postal deve ser 
personalizado conforme arte enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas deverão 

300   
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apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 
28.  Cartão postal em papel couche 250g, impresso 

em 4x4 cores frente e verso, no 
tamanho 15cm x 10cm, laminação UV total 
frente e fosca no verso. O cartão postal 
deve ser personalizado conforme arte enviada 
após a licitação. Pedidos por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

29.  Chapéu personalizado, confeccionado com juta. 
Possui aplicação de resina 
impermeabilizante. Aba forrada com tecido de 
brim. Carneira de elástico antialérgico. 
Faixa de personalização em tecido, disponível 
em várias cores, com personalização 
por sublimação. Acabamento com viés na aba. 
Aba com aproximadamente 7cm. 
Disponível nos tamanhos P, M, G e GG. Pedidos 
por lote mínimo de 30 unidades. As 
empresas deverão apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis 
com as especificações solicitadas após 
a classificação dos vencedores 

 

300   

30.  Chaveiro de metal com mosquetão, chapa 
central em inox e alça de nylon. Dimensões 
9,9cm x 3,5cm. Gravação a laser de alta 
qualidade do brasão da UFSM em um dos 
lados, conforme arte enviada após a licitação. 
Acompanha embalagem em veludo ou 
caixa na cor preta, tamanho proporcional ao 
chaveiro. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
 

300   

31.   Chaveiro metal retangular com bordas 
arredondadas. Possui chapa frontal em metal e 
verso liso. Dimensões 8,3 x 3,5cm., acompanha 
embalagem individual em veludo ou 
caixa. Gravação a laser de alta qualidade do 
brasão da UFSM em um dos lados, 
conforme arte enviada após a licitação. Pedidos 
por lote de no mínimo 50 unidades. 
As empresas deverão apresentar 

300   
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amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

32.  Chaveiro metálico retangular - medindo 
aproximadamente 5 cm x 2,7 cm (CxL). 300 
Gravação a laser de alta qualidade do brasão da 
UFSM em um dos lados e da logo no 
outro lado, medida aproximada 2cm x 2cm. 
Confeccionado em metal escovado ou 
metal prata fosco, parte interna do chaveiro 
giratória, chaveiro preso direto na argola, 
argola chata, acompanha embalagem individual 
em veludo ou caixa na cor preta, 
tamanho proporcional ao chaveiro. Pedidos por 
lote de no mínimo 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

33.   Chaveiro redondo preso diretamente 
na argola. Tamanho do chaveiro: 4,5cm x 
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 50 unidades.  
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

300   

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 da caneta e da lapiseira 
13,8cm x 1,6cm. 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 estojo 
de papelão com placa de metal, parte 
interna do estojo revestida com espuma, 
dimensões 6,5 x 18 x 2,7cm. Gravação em 
laser de alta qualidade no corpo da caneta e da 
lapiseira e na placa de metal do 
estojo, com a logo da UFSM conforme arte 

300   
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enviada após a licitação, tamanho 
aproximado de 2cm x 1cm. Pedidos por lote de 
no mínimo 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
 

35.  Cordão para crachá, comprimento de 85cm e 
largura de 20mm, confeccionado em 
100% poliéster acetinado antialérgico, na cor 
azul marinho ou outras, personalizado 
em serigrafia conforme arte a ser enviada após 
a licitação. Acabamento com caninho 
liso 9mm e girador com mosquete. Pedido por 
lote de no mínimo 500 unidades. As 
empresas deverão apresentar amostra 
do produto e da gravação compatíveis 
com as especificações solicitadas após 
a classificação dos vencedores 

 

200   

36.  Cuia - confeccionada em porongo 100% natural 
de boa qualidade, corpo com 
imperfeições corrigidas, liso e envernizado, 
com pedestal trabalhado e bocal queimado 
ou com alumínio, conforme solicitado após a 
licitação. A cuia será solicitada nos 
tamanhos pequena e média. Deve vir 
personalizada com gravação em baixo relevo, 
conforme arte (tamanho 5cm x 5cm) 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 deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

300   

37.  Cuia - confeccionada em porongo 100% natural 
de boa qualidade, corpo com 
imperfeições corrigidas, liso e envernizado, 
com pedestal trabalhado e bocal queimado 
ou com alumínio, conforme solicitado após a 
licitação. A cuia será solicitada nos 
tamanhos pequena e média. Deve vir 
personalizada com medalha resinada colorida, 
conforme arte (tamanho 4cm x 4cm) 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 deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 

300   
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vencedores 

38.  Enfeite de chimarrão em MDF personalizado 
conforme arte enviada após a licitação, 
dimensões 4 x 4cm. Pedido por lote de 
no mínimo 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

39.  Enfeite de chimarrão em metal personalizado 
conforme arte enviada após a licitação, 
dimensões 4 x 4cm. Pedido por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

300   

40.  Garrafa squeeze plástico 600 ml. Garrafa 
colorida com tampa inox rosqueável, 
acompanha alça de nylon. Dimensões 24 x 6,8 x 
21,4cm. Personalizada conforme 
enviada após a licitação. Pedido por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

. 

300   

41.  Garrafa térmica em aço inoxidável ecológico, 
livre de BPA, capacidade de 450ml. 
Possui sistema de trava e botão de abertura 
prata. Dimensões 22 x 7 x 20cm. 
Personalizada conforme arte enviada após a 
licitação. Pedidos por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

. 

300   

42.   Garrafas, tipo “squeeze”, em alumínio 
em cores sortidas, capacidade de 500ml, 
dimensões 21,3 x 6,5cm. Com tampa 
rosqueável resistente e removível e 
mosquetão, 
vedação completa. Personalizada com gravação 
em alta qualidade, conforme arte a 
ser enviada após a licitação, medindo 
aproximadamente 7cm x 7cm. 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 50 unidades.  
As empresas deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 

300   
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compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores 

43.   Gravata “slim”, 100% poliéster. 
Comprimento entre 150 e 160 centímetros, 
largura da 
ponteira entre 4,5 e 5,5 centímetros, largura da 
extremidade mais estreita de, 
aproximadamente, 3 centímetros. Pelo menos 
três opções de cores do tecido. 
Personalizada por processo de sublimação ou 
impressão digital em toda a sua 
extensão, com cores variadas. Pedidos por lote 
mínimo de 30 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 
 

200   

44.  Guarda chuva invertido personalizado. Botão 
acionador para abertura automática, 
armação reforçada de aço galvanizado. Tecido 
de nylon impermeável, forro interno 
para preservação das 8 varetas, pegador 
plástico em formato C e fita com velcro para 
lacre. Dimensões 81 x 9,8cm, aberto 108cm. 
Personalizado conforme arte enviada 
após a licitação. Pedido por lote de no mínimo 
30 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

45.  Kit executivo com caneta em metal, porta 
cartão em metal ecouro sintético e chaveiro 
metal retangular. Acompanha estojo preto de 
papelão revestido com espuma interna. 
Dimensões estojo 16,2 x 17,2 x 3cm, caneta 
13,8 x 1,4cm, porta cartão 6,4 x 9,6cm, 
chaveiro 8,5 x 3,4cm. Os itens que compõe o kit 
devem ser personalizados com 
gravação a laser, conforme arte enviada após a 
licitação. Pedido por lote de no 
mínimo 50 unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

300   

46.  Lápis de madeira com seção transversal 
circular, grafite HB, com borracha, ponta 
macia com excelente apontabilidade. Tamanho 
aproximado de 18cm. Personalizado 
com gravação em 360º de alta qualidade em 

500   
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todo o corpo do lápis, conforme arte de 
até 6 cores a ser enviada após a licitação. 
Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

s 
47.  Lápis de madeira com seção transversal 

circular, grafite HB, com borracha, ponta 
macia com excelente apontabilidade. Tamanho 
aproximado de 18cm. Disponível nas 
cores preto, branco, azul. Com o logo da UFSM 
gravado em alta qualidade, conforme 
arte a ser enviada após a licitação. A 
quantidade de lápis por cor será solicitada após 
a licitação. Pedidos por lote de no mínimo 100 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

500   

48.  Máscara de proteção facial confeccionada em 
tecido 100% algodão, com duas 
camadas. Opções mínimas de cores: branco ou 
azul royal. Possui alças elásticas para 
orelhas. Tamanho único com dobras que 
permitem ajuste ao rosto. Personalização de 
até 25cm², em serigrafia de até 6 cores. 
Embalagem individual. Pedidos por lote 
mínimo de 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

500   

49.  Papel de presente personalizado em papel 
couchê 75gr. Bobina de 60cm e 
aproximadamente 10kg. Arte em 4 cores, que 
será enviada após a licitação. Pedido 
por lote de 1 bobina. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

 

10   

50.  Porta documentos confeccionado em couro 
sintético, parte interna com forro em nylon, 
uma aba com visor em PVC e uma aba com dois 
bolsos porta cartão, dimensões 
8,8cm x 12,3 cm. Personalizado com gravação 
em baixo relevo, conforme arte 
enviada após a licitação. Pedido por lote de 50 

200   



 

 
 FATEC Rua Q - Prédio 66 -   Cidade Universitária 

Caixa Postal 5011       97.111-970  - Santa Maria  RS Brasil 

 

  
(  Tel (055)3226-6900 
Ê Fax (055)3226-6911 
 

* 

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 

8 e-mail:  fatec@fatecsm.org..br 

â 
unidades. As empresas deverão 
apresentar amostra do produto e da 
gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

. 
51.  Sacola em algodão cru, gramatura 300g/m2, 

alças em algodão cru, costuras 
reforçadas e retilíneas. Tamanho aproximado 
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 deverão apresentar 
amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas após a classificação dos 
vencedores. 

500   

52.  Toalha de banho personalizada com bordado. 
Confeccionada em tecido 100% 
algodão, fio penteado, gramatura mínima de 
360g/m². Dimensões aproximadas: 70cm 
de largura, 140cm de comprimento. Variação 
máxima de 10cm nas dimensões 
citadas. Opções mínimas de cores do tecido: 
branco, azul royal, azul-marinho. Possui 
área própria para personalização com altura 
mínima de 8cm e largura igual à largura 
da toalha. Bordado de até 6 cores, com 
dimensões máximas correspondentes à área 
própria para personalização. Pedidos por lote 
mínimo de 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

200   

53.  Toalha de rosto personalizada com bordado. 
Confeccionada em tecido 100% algodão, 
fio penteado, gramatura mínima de 360g/m². 
Dimensões aproximadas: 40cm de 
largura, 70cm de comprimento. Variação 
máxima de 10cm nas dimensões citadas. 
Opções mínimas de cores do tecido: branco, 
azul royal, azul-marinho. Possui área 
própria para personalização com altura mínima 
de 8cm e largura igual à largura da 
toalha. Bordado de até 6 cores, com dimensões 
máximas correspondentes à área 
própria para personalização. Pedidos por lote 
mínimo de 50 unidades. As empresas 
deverão apresentar amostra do produto 
e da gravação compatíveis com as 
especificações solicitadas após a 
classificação dos vencedores 

200   
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54.  Touca em lã acrílica com dobra, personalizada 
com bordado, conforme arte enviada 
após a licitação. Pedido por lote de no mínimo 
50 unidades. As empresas devem 
apresentar amostra do produto e da gravação 
compatíveis com as especificações 
solicitadas. 

200   

 
 
Os demais itens permanecem inalterados. 
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Marta Lucia Santini  da SILVERA 
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