
2. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS GRAFICAS

 

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANT
MÉDIA 

UNITÁRIA 
FINAL

MÉDIA TOTAL

PAG 2282 R$ 0,27 616,14R$               

Miolo 252174 R$ 0,27 68.086,98R$         

2
Impressão das identificações  das caixas das urnas; 
Papel off-set laser, branco, 90g/m2, monocromática 
preta , formato A5, frente.

UND 1200 R$ 0,52 624,00R$               

3

Impressão das identificações  das urnas; Papel off-
set laser, branco, 90g/m2, monocromática preta , 
formato A6, frente. UND 1200 R$ 0,47 564,00R$               

4

Impressão de etiqueta auto adesiva de identificação 
das Flash cards; Etiqueta 38,1mm x 21,2mm - 65 por 
pagina - modelo INFORMS 2797) impressão laser 
frente, monocromática preta.

UND 1400 R$ 0,80 1.120,00R$           

5

Impressão de etiqueta auto adesiva de identificação 
das mídias de resultados. ; Etiqueta 63,5mm x 
38,1mm - 21 por pagina - modelo INFORMS 2798) 
impressão laser frente, monocromática preta.

UND 1400 R$ 1,63 2.282,00R$           

6
Impressão lista de candidatos; Papel off-set laser, branco, 
90g/m2, monocromática preta. Formato A3, impressão 
laser frente.

UND 2400 R$ 0,75 1.800,00R$           

7
Impressão de cédulas; Papel off-set laser, branco, 90g/m2, 
monocromatica preta, Formato A5, impressão off-set, 
frente e verso.

UND 6000 R$ 0,14 840,00R$               

8

Etiqueta auto adesiva (conforme modelo do TER DF) de 
identificação para afixar na pasta plástica etiqueta 33,9mm 
x 99,0mm - 16 por pagina - modelo PIMACO A4362 
impressão laser frente,policromia.

UND 1200 R$ 2,03 2.436,00R$           

9

Envelope plastico para o caderno de votação (similar a 
provas de concurso) Envelope com lacre segurança tipo 
Sedex coextrusado 26x36, cor interna: preto, cor externa: 
Branco (liso, sem estampa) fechamento: lacre anti-violação 
com cola hot melt

UND 1200 R$ 4,10 4.920,00R$           

10
Bloco de Senha  - 001 a 100 - Papel off-set laser, branco, 
90g/m2, formato A7, impressão off-set, acabamento 
monocromática preta.

BLOCO 1200 R$ 2,08 2.496,00R$           
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Impressão e encadrenação de caderno de votação com 
acabamento em espiral. Capa e Contracapa:  Papel off-set 
laser, branco,120g/m2, formato A4, impressão off-set 
laser, frente e verso, monocromatica na cor preta, com 
resolução mínima de 600x600 dpi, perfuração à margem 
esquerda da pagina p/ colocação de espirais durante a 
montagem dos cadernos de folhas de votação, acabamento 
e separação. Miolo: Papel off-set laser, branco,120g/m2, 
formato A4, impressão off-set laser, frente e verso, 
monocromatica na cor preta, com resolução mínima de 
600x600 dpi, perfuração à margem esquerda da pagina p/ 
colocação de espirais durante a montagem dos cadernos 
de folhas de votação, acabamento e separação.
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11

Etiqueta auto-adesiva “MESÁRIO”(conjunto com 8 
etiquetas: 2 para Presidente, 4 para Mesários e 2 para 
Secretário) Etiqueta 33,9mm x 99,0mm – 16  por página – 
modelo PIMACO A4362 impressão laser frente, policromia.

BLOCO 1200 R$ 2,11 2.532,00R$           

12

Etiqueta  auto adesiva “COORDENAÇÃO”  (Conjunto com 8 
etiquetas: 4 para coordenador e 4 para Apoio)Etiqueta 
33,9mm x 99,0mm – 16  por página – modelo PIMACO 
A4362 impressão laser frente, policromia.

BLOCO 100 R$ 2,27 227,00R$               

13

Envelope para MR Envelope Com Lacre Segurança Tipo 
Sedex Coextrusado 26x36, Cor interna: preto,  Cor externa: 
branco (liso, sem estampa),  Fechamento: lacre anti-
violação com cola hot melt.

UND 1200 R$ 4,10 4.920,00R$           

93.464,12R$      

Legislação

*Metodologia utilizada para fins de cálculo de valores discrepantes: Mediana.
*Os valores marcados de amarelo foram considerados discrepantes por estarem 50% abaixo da mediana e assim excluídos do cálculo final.
*Os valores marcados de vermelho foram considerados discrepantes por estarem 50% acima da mediana e assim excluídos do cálculo final.

Brasília, 25 de julho de 2019

Metodologia:

*Em conformidade com o Decreto n° 39.453/2018 e Portaria n° 514/2018, a estimativa do preços máximo 
foi elaborada por meio de ampla pesquisa de preços públicos em atas vigentes e licitações similares 
obtidos nos Sistemas de Compras Governamentais, bem como em propostas de mercado fornecidas por 
empresas do ramo e pesquisas em sítios eletrônicos.


