
24 de novembro de 2017.

AO
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNIC013/2017
ABERTURA: 24/11/2017 - 08:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

GRUPO 7

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO

36 LITRO 700

Álcool isopropílico, alta pureza (mínima de 99%) e qualidade, para uso em
sistema de molha da impressora Offset SM-74 Marca de referência Bottcher, ou
de melhor qualidade, embalagem com 20 Litros. MARCA: ALHADRUCK,
FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: PURO.

PREÇO UNITÁRIO R$11,99 onze reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$8.393,00 oito mil, trezentos e noventa e três reais

37 KG 4

Lubrificante especial apropriado para o sistema de lubrificação automática da
impressora Offset Heidelberg SM-74, embalagem de 1Kg, Tipo centoplex GLP
500 ou de melhor qualidade. MARCA: KLUEBER, FABRICANTE: KLUEBER,
MODELO/VERSÃO: CENTOPLEX GLP 500.

PREÇO UNITÁRIO R$367,23 trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos
PREÇO TOTAL R$1.468,92 mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos

38 LITRO 100
Água desmineralizada, embalagem com 50 litros. MARCA: ALHADRUCK,
FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: ÁGUA DESMINERALIZADA.

PREÇO UNITÁRIO R$2,49 dois reais e quarenta e nove centavos
PREÇO TOTAL R$249,00 duzentos e quarenta e nove reais

39 POTE 20

Pasta especial para limpeza profunda e manutenção dos rolos de tinta, auxiliando
na troca rápida de cores, embalagem com 700ml ou 950ml, tipo Poropast ou de
melhor qualidade. MARCA: DRUCK CHEMIE, FABRICANTE: DRUCK CHEMIE,
MODELO/VERSÃO: POROPAST.

PREÇO UNITÁRIO R$113,91 cento e treze reais e noventa e um centavos
PREÇO TOTAL R$2.278,20 dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos

40 LITRO 20
Solvente específico para limpeza de rolos do sistema de molha a álcool,
embalagem com 06 unidades de 1 litro, tipo FR 1000. MARCA: ALHADRUCK,
FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: SOLVENTE SISTEMA MOLHA.

PREÇO UNITÁRIO R$23,99 vinte e três reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$479,80 quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos

41 LITRO 10
Limpador específico para chapas térmicas – sistema CTP, Tipo Platefix-S. Marca
de referência Bottcher ou de melhor qualidade. MARCA: ALHADRUCK,
FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: LIMPADOR CHAPA.

PREÇO UNITÁRIO R$12,81 doze reais e oitenta e um centavos
PREÇO TOTAL R$128,10 cento e vinte e oito reais e dez centavos

42 GALÃO 80
Restaurador de blanqueta, Marca de referência Duplicopy, ou de melhor
qualidade. Embalagem com 5 litros. MARCA: ALHADRUCK, FABRICANTE:
DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: RESTAURADOR.

PREÇO UNITÁRIO R$45,56 quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos
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PREÇO TOTAL R$3.644,80 três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos

43 GALÃO 5
Solução de fonte, umectante concentrada, embalagem com 20 litros. Marca de
referência AGFA RC 66, ou de melhor qualidade . MARCA: ALHADRUCK,
FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: RESTAURADOR.

PREÇO UNITÁRIO R$259,99 duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$1.299,95 mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos

44 GALÃO 10

Solução especial para limpeza Automática de blanqueta e rolos, isenta de CFC -
embalagem com 20 litros. Marca de referência Bottcher, ou de melhor qualidade.
MARCA: ALHADRUCK, FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO:
SOLVENTE.

PREÇO UNITÁRIO R$244,79 duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos
PREÇO TOTAL R$2.447,90 dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos

45 KG 10
Pó antimaculador de baixa granulometria, extrafino, Marca de referência Bottcher,
ou de melhor qualidade. MARCA: ALHADRUCK, FABRICANTE: DCPBRASIL,
MODELO/VERSÃO: PÓ EXTRA FINO.

PREÇO UNITÁRIO R$47,97 quarenta e sete reais e noventa e sete centavos
PREÇO TOTAL R$479,70 quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos
PREÇO TOTAL G7 R$20.869,37 vinte mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos

GRUPO 8

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO

46 KG 40
Cola branca para blocagem, embalagem com 10 Kg. MARCA: ALHADRUCK,
FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO:BLOCAGEM.

PREÇO UNITÁRIO R$10,99 dez reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$439,60 quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos

47 KG 100
Cola granulada para capeação quente, alta elasticidade e baixo odor, branca,
embalagem com 25 Kg. MARCA: AMAZONAS, FABRICANTE: AMAZONAS,
MODELO/VERSÃO: GRANULADA BRANCA.

PREÇO UNITÁRIO R$22,24 vinte e dois reais e vinte e quatro centavos
PREÇO TOTAL R$2.224,00 dois mil, duzentos e vinte e quatro reais

48 FOLHA 25
Calço calibrado de 550x750x 0,10mm. MARCA: MARKS-3-ZET, FABRICANTE:
MARKS-3-ZET, MODELO/VERSÃO: CALÇO CALIBRADO.

PREÇO UNITÁRIO R$9,18 nove reais e dezoito centavos
PREÇO TOTAL R$229,50 duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos

49 FOLHA 25
Calço calibrado de 550x750x0,30mm. MARCA: MARKS-3-ZET, FABRICANTE:
MARKS-3-ZET, MODELO/VERSÃO: CALÇO CALIBRADO.

PREÇO UNITÁRIO R$23,99 vinte e três reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$599,75 quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos

50 UNIDADE 10
Caneta corretora ponta média, para chapas positivas, tipo KC-91 plus. MARCA: 
ALHADRUCK, FABRICANTE: DCPBRASIL, MODELO/VERSÃO: CANETA
CORRETORA.

PREÇO UNITÁRIO R$99,67 noventa e nove reais e sessenta e sete centavos
PREÇO TOTAL R$996,70 novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos

51 ROLO 50
Fita Dupla face 18mmx30m, Marca de referência 3M, ou de melhor qualidade.
MARCA: ADELBRAS, FABRICANTE: ADELBRAS, MODELO/VERSÃO: FITA
DUPLA FACE.

PREÇO UNITÁRIO R$14,24 quatorze reais e vinte e quatro centavos
PREÇO TOTAL R$712,00 setecentos e doze reais

52 ROLO 10
Fita mágica 12mmx65m, Marca de referência 3M, ou de melhor qualidade.
MARCA: 3M, FABRICANTE: 3M, MODELO/VERSÃO: FITA MAGICA.

PREÇO UNITÁRIO R$45,51 quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos
PREÇO TOTAL R$455,10 quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos
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53 TUBO 24
Lubrificante spray, tubo com 300 ml, a base de micro óleo, anticorrosivo e
desengripante. MARCA: ORBI, FABRICANTE: ORBI, MODELO/VERSÃO: WITH
LUB.

PREÇO UNITÁRIO R$11,79 onze reais e setenta e nove centavos
PREÇO TOTAL R$282,96 duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos

54 TUBO 24
Óleo de silicone Spray 480ml, Marca de referência ASSEL, ou de melhor
qualidade. MARCA: ORBI, FABRICANTE: ORBI, MODELO/VERSÃO: SILICONE.

PREÇO UNITÁRIO R$9,99 nove reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$239,76 duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos

55 PACOTE 100
Pano branco descartável para limpeza geral, medindo 29x29cm, com viscosidade
em 70%, pacote com 100 unidades. Tipo pralim, ou de melhor qualidade.
MARCA: PRALIM, FABRICANTE: OBER, MODELO/VERSÃO: PRALIM BRANCO.

PREÇO UNITÁRIO R$59,62 cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos
PREÇO TOTAL R$5.962,00 cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais
PREÇO TOTAL G8 R$12.141,37 doze mil, cento e quarenta e um reais e trinta e sete centavos

GRUPO 10

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO

58 BOBINA 8
Espiral metálico de duplo anel - Wire-o, diâmetro 5/16” (7,9mm), passo 3x1, nas
cores: branco, preto ou azul – bobina com pelo menos 63.000 anéis. MARCA: 
LASSANE, FABRICANTE: LASSANE, MODELO/VERSÃO: WIRE-O.

PREÇO UNITÁRIO R$608,99 seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$4.871,92 quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos

59 BOBINA 2
Espiral metálico de duplo anel - Wire-o, diâmetro ½” (12,7mm), passo 3x1, nas
cores: branco, preto ou azul – bobina com pelo menos 26.000 anéis. . MARCA: 
LASSANE, FABRICANTE: LASSANE, MODELO/VERSÃO: WIRE-O.

PREÇO UNITÁRIO R$409,99 quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$819,98 oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos

60 BOBINA 2
Espiral metálico de duplo anel - Wire-o, diâmetro 9/16” (14,3mm), passo 3x1, nas
cores: branco, preto ou azul – bobina com pelo menos 21.000 anéis. MARCA: 
LASSANE, FABRICANTE: LASSANE, MODELO/VERSÃO: WIRE-O.

PREÇO UNITÁRIO R$444,99 quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$889,98 oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos

61 BOBINA 10
Espiral metálico de duplo anel - Wire-o, diâmetro 7/8” (22,2mm), passo 2x1 – nas
cores: branco ou prata/silver – bobina com pelo menos 6.000 anéis. MARCA: 
LASSANE, FABRICANTE: LASSANE, MODELO/VERSÃO: WIRE-O.

PREÇO UNITÁRIO R$298,99 duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$2.989,90 dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos

62 BOBINA 20
Espiral metálico de duplo anel - Wire-o, diâmetro 1- 1/8” (28,6 mm), passo 2x1 –

nas cores: branco ou prata/silver – bobina com pelo menos 3.100 anéis. .
MARCA: LASSANE, FABRICANTE: LASSANE, MODELO/VERSÃO: WIRE-O.

PREÇO UNITÁRIO R$299,99 duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos
PREÇO TOTAL R$5.999,80 cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

PREÇO TOTAL G10 R$15.571,58 quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA R$48.582,32

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA
quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos
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Estão incluídos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como fretes, tributos e quaisquer outros
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os materiais licitados.

Estamos de acordo com todas as exigências do Edital e seus Anexos.

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1235-1 - CONTA CORRENTE N°: 57.217-9

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Condições de pagamento: 10 (dez) dias.

Validade: Não inferior 1/3 (um terço) do seu prazo de validade

LOCAL DE ENTREGA:
 SAAN, Quadra 01, Lotes 10/70, Brasília – DF

Atenciosamente,
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