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Relatório de Itens Cancelados/Fracassados/Desertos

Processo
Número: 4/2022
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de Piúma
Processo interno: 009899/2021
Abertura: 08/02/2022 - 08:30
Município: Piúma

Itens

Código Produto Quantidade Situação

0001 AGENDA ESCOLAR Agenda permanente, lombada quadrada e colada, laminação ou verniz de
máquina, índice telefônico e informações úteis ao estudante, 224 páginas, dimensões mínimas: 120mm
X 160mm; miolo em papel offset, gramatura mínima: 63g/m², capa em papel cartão plastificado ou com
verniz, gramatura mínima: 336,00 g/m. A impressão da capa deverá ser 4X0 e do miolo 1X1.

900 UN Deserto

0003 BORRACHA BRANCA COM CAPA Borracha branca com capa protetora. Para apagar lápis, macia,
flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel,
composta de borracha sintética e capa plastica confeccionada em poliestireno reciclado. Deve trazer a
marca do fabricante em uma das faces. Dimensões: 45 x 29 x 14mm (C x L x A). Apresentar certificado
do Inmetro.

7.280 UN Fracassado

0018 PINCEL ESCOLAR CHATO N° 12 Pincel ponta chata, com virola de alumínio, tamanho nº 12, cabo
confeccionado em plástico ou madeira reflorestada, arredondado, para atividades escolares, as cerdas
deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio.

900 UN Fracassado

0022 TINTA GUACHE Guache com 6 cores vivas e miscíveis entre si, tinta lavável, frascos produzidos com
material de alta qualidade e transparência, tampa de rosca com vedação 100% eficiente para evitar
vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml, com ótima cobertura, produto
atóxico, para ser aplicado em superfícies variadas, produzida a base de pigmentos atóxicos, agua,
resina, espessante, carga mineral inerte e conservante tipo benzotiazol. Apresentar a certificação do
Inmetro.

900 CX Fracassado


