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Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
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Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de material de
expediente, didático e pedagógico, para atender as necessidades do Município de
São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021.
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Papelaria e Informática

D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA t ME
CNPJ: 06.865.814/0001-75 / lnsc.Est.: 12.214.300-0

Rua Siqueira Campos, n''1.091, centro I
Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000 ,

Fone: (99) 3558-1242 - e-ma1l: denlisoncdasilvaabol.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: Pregão Presencial N° 11/2021

Presados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^ a nossa proposta relativa à licitação em

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que venham a ser

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das

condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos corh a totalidade das Instruções e

critérios de qualificação definidos no editai do Pregão Presencial n" 11/2021
j

1. PROPONENTE |

RAZÃO SOCIAL; D. CARDOSO DA SILVA ECIA. LTDA (CRIATIVA PAPELARIA ÉINFORMÁTICA)
CNPJ; 06.865.814/0001-75

ENDEREÇO: Rua Siqueira Campos n^ 1.091 Bairro: Centro '
I

CIDADE: Passagem Franca Estado: MA

E-MAIL: irenirpcardoso@gmail.com '

CELULAR:(99) 98435-7616 !

2. PROPOSTA DE PREÇOS
1

i

ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT. V.ÜNT EJCTENSO V. TOTAL EKTENSO

' 1

alfinete para mapa com cabeça,
caixa com 50 unidades pct BACCHE 200 5,43

cinco reais e

quarenta e

três centavos 1.086,00
mil e oitenta

e seis reais

2

almofada para carimbo n^A em
tecido entintado na cor azul und RADEX 350

1

5,18

cinco reais e

dezoito

centavos 1.813,00

mii

oitocentos e

treze reais

3

almofada para carimbo n^4 em

tecido entintado na cor preta und RADEX 350
.

cinco reais e

dezoito

centavos 1.813,00

mil

oitocentos e

treze reais

4

apagador para quadro branco,
corpo em plástico de alta
resistência, superfície interna
em espuma e base em filtro

und RADEX 550

\

4,39
1

quatro reais e

trínCa e nove

centavos 2.414,50

dois mii,

quatrocentos

e quatorze

reais e

dnquenta
centavos

5

apontador simples, material em
plástico, cores variadads, caixa
com 24 unidades cx tris 350

1

5,1^
1

cinco reais e

quatorze

centavos 1.799,00

mii

setecentos e

noventa e

nove reais

6

balão n" 6,5, pacote com 50
unids cores vareadas pct SÃO ROQUE 600

1

4,20 ,

quatro reais e
viníe

centavos 2.520,00

dois mil,

qu/nheníose
vinte reais

7

barbante em nylon, rolos
grandes, 400 metros RL EURO ROMA 200

1

8,72

oito reais e

setenta e dois

centavos 1.744,00

mll

setecentos e

quarenta e
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1
quatro reais

8

bloco para anotações, branco,

com 100 folhas, medindo
21X15cm BL TILIBRA 800

•

1 1

sete reais e

doze

centavos 5.696,00

cinco mil,

seiscentos e

noventa e

seis reais

9

bloco auto-adesivo para
recados , com 100 folhas, dim.
Aprox. 76X102 mm BL TILIBRA 650

1

1 ,

3,66
três reais e

sessenta e

seis centavos 2.379,00

dois mii,

trezentos e

setenta e

nove reais

• 10

borracha bicolor, sendo

vermelha e azul, cixa com 40

und
cx MERCUR 175

1 >
1

27,03
' 1

vinte e sete

reais e três

centavos 4.730,25

quatro mil,

setecentos e

trinta reais e

vinte e cinco

centavos

11

borracha ponteia branco

embalagem com 50 unidades
pct MERCUR 350

! :

l|
5,84'

1

cinco reais e

oitenta e

quatro

centavos 2.044,00

dois mil e

quarenta e

quatro reais

12

caderno brochura universitário

capa dura 96 folhas
und TILIBRA 1250

1,

5,4f

cinco reais e

quarenta e

quatro

centavos 6.800,00

seis mii e

oitocentos

reais

13

caderno brochura universitário

capa mole 200 folhas
und TILIBRA 1250

sete reais e

setenta e oito

centavos 9.725,00

nove mil,

setecentos e

vinte e cinco

reais

14

ca/xa de correspondência em
acrílico dupla

und DELLO 105

1

1
1

i: •
23,34

1,
1'

vinte e três

reais e trinta

e quatro

centavos 2.450,70

dois míL

quatrocentos

e cinqüenta

reais e

setenta

centavos

;i5

caixa de correspondência em
acrílico simples

und DELLO 105

18,11
1

1 ,
1

dezoito reais

e onze

centavos 1.901,55

mil

novecentos e

um reais e

cinqüenta e

cinco

centavos

16

calculadora eletrônica de mesa,
12 dígitos

und MASTERPRINT 475

\ '

\'
j
i ,

1 •

13,j53
j' 1
1

treze reais e

cinqüenta e

três centavos 6.426,75

seis mii,

quatrocentos

e vinte e seis

reais e

setenta e

cinco

centavos

17

caneta esferográfica ponta
média corpo único em plástico
transparente resistente, esfera

de tungistênio, carga e tampa
conectada ao corpo com
encaixe, caixa c/50 und, na cor
azul cx BIC 1250

i,
1 1

i
24;26

1
j 1

1 !

vinte e quatro
reais e vinte e

seis centavos 30.325,00

trinta mil,

trezentos e

vinte e cinco

reais
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18

caneta esferográfica ponta
média corpo único em plástico
transparente resistente, esfera

de tungistênio, carga e tampa
conectada ao corpo com

encaixe, caixa c/50 und, na cor
preta cx BIC 1250

i

11

(

i
1

1

22J2I
í

1'

vinte e dois

reais e vinte e

um centavos 27.762,50

vinte e sete

mii,
setecentos e

sessenta e

dois reais e

cinqüenta
centavos

19

caneta esferográfica ponta
média corpo único em plástico
transparente resistente, esfera

de tungistênio, carga e tampa

conectada ao corpo com
encaixe, caixa c/50 und, na cor
vermelha cx BIC 1250

i

i
1

23,|14
i

l

vinte e três

reais e

quatorze

centavos 28.925,00

vinte e oito

mil,

novecentos e

vinte e cinco

reais

20

caneta esferográfica, bico de

aço, ponta em metal,
rosqueável, na cor azul, caixa

com 12 unidades cx BIC 350

45j96
1
1

quarenta e

cinco reais e

noventa e

seis centavos 16.086,00

dezesseis mil

e oitenta e

seis reais

21

capa para encadernamento em

PVC^220X330 mm^ pacote com

100 und, cores vareadas
pct MARPX 175

1

1

23,'l0
vinte e três

reais e dez

centavos 4.042,50

quatro mii e
quarenta e

dais reais e

cinqüenta
centavos

22

cartolina comum, 150 g,

medindo aprox. 50X66, nas
cores variadas

PCT BI6NARD 175

1

1

t

33;94

trinta e três

reais e

noventa e

quatro

centavos 5.939,50

cinco mil,

novecentos e

trinta e nove

reais e

cinqüenta

centavos

23

clipes para papel em aço
niquelado n° 6/0, cx c/50

cx ACC 1750

1

3,30

três reais e

trinta

centavos 5.775,00

cinco mil,

setecentos e

setenta e

cinco reais

24

clipes para papel em aço
niqueiado n" 2/0, cx c/100 cx ACC 1750

i

2,58

dois reais e

cinqüenta e

oito centavos 4.515,00

quatro mil.
quinhentos e

quinze reais

25

clipes para papel em aço
niquelado n" 3/0, cx c/100 cx ACC 1750

1
1,76

um real e

setenta e seis

centavos 3.080,00
três mil e

oitenta reais

26

clipes para papel em aço
niquelado n" 4/0, cx c/100 cx ACC 1750

1,
1

2,68

dois reais e

sessenta e

oito centavos 4.690,00

quatro mil,

seiscentos e

noventa reais

27

clipes para papel em aço

niquelado n" 8/0, cx c/100 cx ACC 1750

!
1,76

um real e

setenta e seis

centavos 3.080,00
três mil e

oitenta reais

28

cola branca 90g, caixa com 12
unidades

cx NEW MAGIC 350

1

1

15;52
1

quinze reais e

cinqüenta e
dois centavos 5.432,00

cinco mil,
quatrocentos

e trinta e dois

reais

^9

cola branca embalagem de 1 kg

und ACRILEX 350

1

14;00
1 1

quatorze ')
reais / 4.900,00

quatro mil e
novecentos

reais

\
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30

cola de isopor 90 g, caixa com
12 und

cx BiC 350

1

!
30Í10 trinta reais e

dez centavos 10.535,00

dez mil,
quinhentos e
trinta e dnco

reais

31

cola de isopor lOOOmi

und ACRILEX 350

i . '

33;60
/

trinta e três

reais e

sessenta

centavos 11.760,00

onze míf,

setecentos e

sessenta reais

32

cola em bastão 20g, pacote com
12 unidades

pct TRIS 350

i :
22123

j

vinte e dois

reais e vinte e

três centavos 7.780,50

sete mil,

setecentos e

oitenta reais

e cinqüenta
centavos

33

cola glitter caixa com 6

unidades cores sortídas

cx ACRILEX 70

12joi
1

doze reais e

um centavo 840,70

oitocentos e

quarenta

reais e

setenta

centavos

34

cola quente em bastão fino

und RENDJCOLLA 1750

i
1 i

0,51
1

cinqüenta e
um centavos

de real 892,50

oitocentos e

noventa e

dois reais e

cinqüenta

centavos

35

cola quente em bastão grosso

und RENDJCOLLA 1750

1

í

0,89

1

oitenta e

nove

centavos de

real 1.557,50

mil

quinhentos e

cinqüenta e
sete reais e

cinqüenta

centavos

36

colchete em aço latonado n" 15,

em cx c/ 72 und

cx ACC 525

(

1,

13,90
1

treze reais e

noventa

centavos 7.297,50

sete mil,

duzentos e

noventa e

sete reais e

cinqüenta

centavos

37

colchete em aço latonado n" 8,

em cx c/ 72 und

cx ACC 525

i
(,

5,67 :
1
1 «

cinco reais e

sessenta e

sete centavos 2.976,75

dois mil,
novecentos e

setenta e seis

reais e

setenta e

cinco

centavos

38

copo descartáveis para água
com capacidade p/180 ml,
pacote com 100 unidades, caixa

com 25 pcts.
cx COPOBRAS 187

1

\

77,81

1 ,

setenta e sete

reais e

oitenta e um

centavos 14.550,47

quatorze mil,

quinhentos e
cinqüenta
reais e

quarenta e

sete centavos

39

copo descartáveis para café
com capacidade p/ 50ml,
pacote com 100 unidades, caixa

com 50 pacotes cx COPOSUL 750

1

67,;24, •
sessenta e

sete reais e

vinte e quatro

centavos 50.430,00

cinqüenta

mil,
quatrocentos

e trinta reais

40

corretivo líquido 18 ml, cx com
12 frascos

cx masterprint 350

i

15,25 •
i
1

quinze reais e

vinte e cinco

centavos 5.337,50

cinco mil,

trezentos e

trinta e sete

reais e

cinqüenta

centavos
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41

E. V.A. - tamanho 40x 50 cm,
cores variadas pacote com 10
unidades

pct IBEL 350

1 ,

10,15
i

dez reais e

quinze
centavos 3.552,50

três mil,
quinhentos e
cinqüenta e
dois reais e

cinqüenta
centavos

42

envelopes pardo, cor ouro,
medindo 228X185 mm

und FORONE 17500
0,41

quarenta e

um centavos

de real 7.175,00

sete mii,
cento e

setenta e

cinco reais

43

envelopes pardo, cor ouro,

medindo 229X324 mm

und FORONE 17500

1

0,49 .
1

quarenta e

nove

centavos de

real 8.575,00

oito mil,

quinhentos e
setenta e

cinco reais

44

envelopes pardo, cor ouro,

medindo 240X340 mm

und FORONE 17500

1

0,47
quarenta e

sete centavos

de real 8.225,00

oito mil,

duzentos e

vinte e cinco

reais

45

espiral, tamanho 12 mm,

pacote com 100 unidades

pct TILIBRA 350

19j05
1
1

dezenove

reais e cinco

centavos 6.667,50

seis mil,
seiscentos e

sessenta e

sete reais e

cinqüenta
centavos

46

espiral, tamanho 14 mm,
pacote com 100 unidades

pct TILIBRA 350

13^43 treze reats e

quarenta e

três centavos 4.700,50

quatro mil e
setecentos

reais e

cinqüenta
centavos

47

espiral, tamanho 25 mm,
pacote com 100 unidades

pct TILIBRA 350
37;98

trinta e sete

reais e

noventa e

oito centavos 13.293,00

treze mil,

duzentos e

noventa e

três reais

48

estilete lamina estreita (9 MM),
caixa c/12 unidades

cx TRIS 350

1

j "

9,86
nove reais e

oitenta e seis

centavos 3.451,00

três mil,
quatrocentos

e cinqüenta e

um reais

49

estilete lamina estreita (18MM),
caixa c/12 unidades

cx TRIS 350

1 '

13,66
treze reais e

sessenta e

seis centavos 4.781,00

quatro mii,
setecentos e

oitenta e um

reais

50

extrator de grampo, tipo

espátula em inox, dimensão 15

cm reforçado und ACC 1050
2,50

' 1

dois reais e

cinqüenta

centavos 2.625,00

dois mil,
seiscentos e

vinte e cinco

reais

51

fichário para mesa,com tampa
transparente, para fichas

tamanho padrão

und WALEU 35

1

66,50
1

sessenta e

seis reais e

cinqüenta
centavos 2.327,50

dois mil,

trezentos e

vinte e sete

reais e

cinqüenta

centavos

52

fita adesiva dupla face com
adesivo acrílico 12 mmx 30m und ALOEBRAS 700

1

2,sb
dois reais e

oitenta

centavos 1.960,00

mil

novecentos e

sessenta reais

fita adesiva dupla face com
adesivo acrílico 48 mmx 30m

und ALDEBRAS 350
13,58 ,

treze reais e

cinqüenta e

oito centavos 4.753,00

quatro mil,
setecentos e

cinqüenta e

três reais /

\
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54

fita adesiva, material crepe, tipo
gomada, medindo 50x50,cor

marrom

und ALDEBRAS 525

i

9.65
1 '

nove reais e

sessenta e

cinco

centavos 5.066,25

cinco mil e

sessenta e

seis reais e

vinte e cinco

centavos

55

fita adesiva, material

polipropiieno transparente,tipo
monoface medindo

19x30(durex) und ALDEBRAS 1750

1,16

t

um real e

dezesseis

centavos 2.030,00
dois mil e

trinta reais

56

fita adesiva, material

polipropiieno transparente,tipo

monoface medindo

45x45(durex) und ALDEBRAS 1750

1

2,a|i '
\

dois reais e

trinta e um

centavos 4.042,50

quatro mil e
quarenta e

dois reais e

cinqüenta

centavos

57

fita crepe para uso gera] 16mm
x50mm und ALDEBRAS 700 4,38

quatro reais e
trinta e oito

centavos 3.066,00

três mil e

sessenta e

seis reais

58

fita crepe para uso geral 38mm
X 50mm

und ALDEBRAS 700

' 1

1

9,53
1

nove reais e

cinqüenta e

três centavos 6.671,00

seis mil,

seiscentos e

setenta e um

reais

59

fita de cetim n200 03mm cores

variadas RL c/lOOmts

ROLO NAJAR 250

I
1

\ '

3,61
!

oito reais e

sessenta e

um centavos 2.152,50

dois mil,

cento e

cinqüenta e
dois reais e

cinqüenta

centavos

60

folha de isopor, comprimento 1

m, largura 0,50 m, espessura
lOmm und KNAUF 700

1'

V

2,33 ,
1 )

dois reais e

trinta e três

centavos 1.631,00

mil seiscentos

e trinta e um

reais

61

folha de isopor, comprimento 1
m, largura 0,50 m espessura

15mm und KNAUF 700

f!

i' :
3,49

I

três reais e

quarenta e

nove

centavos 2.443,00

dois mít

quatrocentos

e quarenta e

três reais

62

folha de isopor, comprimento 1
m, largura 0,50 m espessura

20mm und KNAUF 700

1

i

\.. •
4,19

!

quatro reais e

dezenove

centavos 2.933,00

dois mil,

novecentos e

trinta e três

reais

63

folha de isopor, comprimento 1

m, largura 0,50 m espessura

5mm und KNAUF 700
1,33

um real e

trinta e três

centavos 931,00

novecentos e

trinta e um

reais

64

formulário contínuo razão 2 via

branco 240x140 caixa com

1.000 folhas

cx JANDAIA 35

(

1

143,44 •

cento e

quarenta e

três reais e

quarenta e

quatro

centavos 5.020,40

cinco mil e

vinte reais e

quarenta

centavos

65

giz de cera colorido caixa com

12 unidades
cx ACRILEX 2500

(

2,03
dois reais e

três centavos 5.075,00

cinco mil e

setenta e

cinco reais
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66

grampeador de metal revestido
em plástico para grampo de
23/6 tamanho médio com

capacidade para grampear 100

folhas und TILIBRA 300

i

53^82

1

cinqüenta e
três reais e

oitenta e dois

centavos 16.146,00

dezesseis míl,

cento e

quarenta e

seis reais

67

grampeador de metal revestido
em plástico para grampo de
26/6 tamanho médio com

capacidade para grampear 30
folhas und CRIS 300

27)29 '
vinte e sete

reais e vinte e

nove

centavos 8.187,00

oito mii,
cento e

oitenta e sete

reais

68

grampeador médio de mesa,
metálico, base em aço e
acabamento niquelado, utiliza
grampo 24/6 e 26/6, com
capacidade para grampear 25
folhas de papel75G/M und TRIS 300

15,43
1 quinze reais e

quarenta e

três centavos 4.629,00

quatro mli,
seiscentos e

vinte e nove

reais

69

grampeador tipo rocama

apropriado para
grampearitercido em madeira,

tapeçarias, sllk screen, extração
de resinas e ornamentação de
festas und TILIBRA 175

1
1

46;98
j

1

quarenta e

seis reais e

noventa e

oito centavos 8.221,50

oito mii,
duzentos e

vinte e um

reais e

cinqüenta
centavos

70

grampo para grampeador em
aço iatonado medindo 23/13
caixa com 1000 unidades cx ACC 1750

4,66
i ^

quatro reais e

sessenta e

seis centavos 8.155,00

oito mii,

cento e

cinqüenta e
cinco reais

71

grampo para grampeador em

aço Iatonado medindo 26/6
caixa com 5000 unidades

cx ACC 1750

5,03 cinco reais e

três centavos 8.802,50

oito mii,
oitocentos e

dois reais e

cinqüenta
centavos

72

grampo para gramper tipo

rocama 26/8 com caixa com
1000 unidades

cx ACC 1500

1

6,57
1'

seis reais e

cinqüenta e
sete centavos 9.855,00

nove mii,
oitocentos e

cinqüenta e
cinco reais

73

grampo trilho plástico, injetado
em polietileno, cor branca

embalagem em pct c/ 50
unidades cx DEU.0 875

j

14;44
1

quatorze

reais e

quarenta e

quatro

centavos 12.635,00

doze mii,

seiscentos e

trinta e cinco

reais

74

lápis de cor grande caixa com
12 cores

cx LEO E LEO 3000 3,09

três reais e

nove

centavos 9.270,00

nove mii,

duzentos e

setenta reais

75

lápis preto, envernizado,
material da carga grafite, ns 28
apontado, caixa com 144

unidades cx BIC 800

28,'42
vinte e oito

reais e

quarenta e

dois centavos 22.736,00

vinte e dois

mii,

setecentos e

trínta e sefs

reais



Papelaria e Informática

D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA - ME

CNPJ: 06.865.814/0001-75 / Insc.Est.: 12.214.300-0

Rua Siqueira Campos, 1.091, centro

Passagem Franca - MA, CEP: 65.6BG-000 |
Fone: (99) 3558-1242 - e-mail: denllsoncdasl1vaQbol.com.br

76

lapiseira grafiti 0,5 corpo em
plástico, ponta metálica, cx com

12 unidades
cx CIS 175

i'

29;40

vinte e nove

reais e

quarenta

centavos 5.145,00

cinco mii,
cento e

quarenta e

cinco reais

77

lapiseira grafrti 0,7 corpo em

plástico, ponta metálica, cx com
12 unidades cx CIS 175

j

35^28
trinta e cinco

reais e vinte e

oito centavos 6.174,00

seH mii,
cento e

setenta e

quatro reais

78

liga elástica em látex, alta

resistência, caixa com 25 G

cx MERCUR 350

1

3,ÓÍ três reais e

um centavo 1.053,50

mii e

cinqüenta e

três reais e

cinqüenta

centavos

79

livro ata capa dura telada,

folhas pautadas e numeradas,

encadernado, colado e
costurado, com 100 folhas

und TILIBRA 700

1

!

13128
1
1

treze reais e

vinte e oito

centavos 9.296,00

nove mii,
duzentos e

noventa e

seis reais

80

livro de ponto, capa dura, com
100 folhas

und TI LIBRA 700

1

1

12l78 ,
doze reais e

setenta e oito

centavos 8.946,00

oito mil,
novecentos e

quarenta e

seis reais

81

livro protocolo de

correspondência, capa dura,
c/100 folhas

und TILIBRA 350

i

7,77 sete reais e

setenta e sete

centavos 2.719,50

dois mii.

setecentos e

dezenove

reais e

cinqüenta

centavos

82

marca texto, material em

plástico, ponta macia,
chanfrada não recarregavel,
cores fluorecentes, vareadas,

embalagens com 12 unidades cx FABER CASTELL 1125

1

1

t

i4;i4
1

1

quatorze

reais e

quatorze

centavos 15.907,50

quinze mü.
novecentos e

sete reais e

cinqüenta

centavos

83

massa de modelar 12 cores

180G ,caixa com 12 unidades

cx ACRILEX 250

3,53
três reais e

cinqüenta e
três centavos 882,50

oitocentos e

oitenta e dois

reais e

cinqüenta
centavos

84

mina para grafite n*'0,5 mm,cx

com 30 estojos com 24 pontas

cx TRIS 350 4,
oito reais e

setenta e

cinco

centavos 3.062,50

três mii e

sessenta e

dois reais e

cinqüenta
centavos

85

mina para grafite n®0,7 mm,cx

com 30 estojos com 24 pontas

cx TRIS 350

1

15,75

quinze reais e
setenta e

cinco

centavos 5.512,50

cinco mii,
quinhentos e

doze reais e

cinqüenta
centavos

86

molha dedo para manuseio de
papel que não manche,
embalagem com apox. 12 G

und RADEX 350

2,51
i
1

dois reais e

cinqüenta e
um centavos 878,50

oitocentos e

setenta e oito

reais e

cinqüenta
centavos

87 a

papei 40 KG branco embalagem

com 100 folhas

pct V.M.P. 500
77,00

1

setenta e sete

reais 38.500,00

trinta e oito

mii e

quinhentos

reais

V
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88

papel A4 kg branco 75G/ M

pct CHAMEX 325

175,00.
1

cento e

setenta e

cinco reais 56.875,00

cinqüenta e

seis mil,

oltocentos e

setenta e

cinco reais

89

papel A4 nas cores rosa, azuí,

amarelo e verde, 75 G/

RS CHAMEX 1650

j

18;00

dezoito reais 29.700,00

vinte e nove

mil e

setecentos

reais

90

papel camuça 60x40 cm pácote

com 20 folhas cores vareadas

PCT V.M.P. 350

13Í51 treze reais e

cinqüenta e
um centavos 4.728,50

quatro mil,
setecentos e

vinte e oito

reais e

cinqüenta

centavos

91

papel carbono tipo mono face,

cor azul, caixa com 100 folhas

cx CIS 175

1
1

33;24

trinta e três

reais e vinte e

quatro

centavos 5.817,00

cinco mil,

oltocentos e

dezessete

reais

92

papel carbono tipo mono face,
cor preta, caixa com 100 folhas

cx CIS 175

1

33,53
1

trinta e três

reais e

cinqüenta e
três centavos 5.867,75

cinco mil,

oltocentos e

sessenta e

sete reais e

setenta e

cinco

centavos

93

papel cartão cartaz uso 250 G
pacote com 20 folhas cores

diversas pct V.M.P. 350
17^50

1

dezessete

reais e

cinqüenta
centavos 6.125,00

seis mil,

cento e vinte

e cinco reais

94

papel crepom 48x2 M, pacote

com 10 folhas cores vareadas

pct V.M.P. 175

í

7,70
1

sete reais e

setenta

centavos 1.347,50

mil trezentos

e quarenta e

sete reais e

cinqüenta
centavos

95

papel laminado 48x6 cm pacote
com 40 folhas cores vareadas.

pct V.M.P. 175

1

1

33;60
i

trinta e três

reais e

sessenta

centavos 5.880,00

cinco mil,

oltocentos e

oitenta reais

96

papel ofício 11, resma com 500

folhas, na cor branca

RS CHAMEX 1250

1

1

i4;io
quatorze

reais e dez

centavos 17.625,00

dezessete

mil,

seiscentos e

vinte e cinco

reais

97

papel vergê A4 cor branco
pacote com 50 folhas pct FÍUPAPER 175

(

izjôo
doze reais e

sessenta

centavos 2.205,00

dois mil,

duzentos e

cinco reais

98

pasta AZ em papelão reforçado,
plastificado com lombada de 85

mm, medindo 280x350 mm

com ferragens de pressão cores

diversas.
und FRAMA 2750

1

9,49 nove reais e

quarenta e

nove

centavos 26.097,50

vinte e seis

mil e noventa

e sete reais e

cinqüenta
centavos

t
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99

pata AZ em plástico com
lombada de 85 mm, medindo

280x350 mm com ferragens de

pressão cores diversas. und FRAMA 2750

j

9,68
1

nove reais e

sessenta e

oito centavos 26.620,00

vinte e seis

mii,
seiscentos e

vinte reais

100

plasta classificadora, produzida

em cartolina, 480 G/M, com
lombo regulável, acompanha
grampo Plástico estendido,
tamanha ofício und DELLO 3250

!
4,00

1

1 quatro reais 13.000,00 treze mil reais

101

pasta fina, transparente em

plástico em polipropileno, com
elástico tamanho ofício. und DELLO 3500

i

1,92
i

um real e

noventa e

dois centavos 6.720,00

seis mil,

setecentos e

vinte reais

102

pasta L tamanho A4 em
polipropileno trnasparente,
cores variadas

und DELLO 3500

1

0,63
sessenta e

três centavos

de real 2.205,00

dois mil,

duzentos e

cinco reais

103

pasta papelão aba elástico

und DELLO 3500 1,83

um real e

oitenta e três

centavos 6.405,00

seis mil,

quatrocentos

e cinco reais

104

pasta polionda arquivo

morto,medida (mm)
400x140x260 ( comprimento x

largura x altura), espessura: 2
mm, cores diversas. und DELLO 3300

1

4,40

1

quatro reais e

quarenta

centavos 14.520,00

quatorze mii,
quinhentos e
vinte reais

105

pasta safonada, tamanho ofício

, com 12 divisórias
und DELLO 300

l

i '
1

16Í47
i

dezesseis

reais e

quarenta e

sete centavDs 4.941,00

quatro mil,
novecentos e

quarenta e

um reais

106

pasta safonada, tamanho ofício,

com 31 divisórias und DELLO 300

1

34;03

trinta e

quatro reais e

três centavos 10.209,00

dez mil,
duzentos e

nove reais

107

pasta suspensa plastificada,

cartão triplex 350 G, com
ferragem e visor caixas c/50
unidades cx DELLO 550

]

1

67j96
sessenta e

sete reais e

noventa e

seis centavos 37.378,00

trinta e sete

mil, trezentos

e setenta e

oito reais

108

pasta transparente em

plásticopolipropileno, com
elástico 2cm formato 240x

360mm, tamanho ofício.
und DELLO 1750

J,
1

dois reais e

setenta e

nove

centavos 4.382,50

quatro mil,
oitocentos e

oitenta e dois

reais e

cinqüenta

centavos

109

pasta transparente, em plástico

polipropiléno, com elástico 4cm

tamanho ofício. und DELLO 1750

1

2,32
1

dois reais e

trinta e dois

centavos 4.060,00
quatro mil e
sessenta reais

110

perfurador médio, com 02
furos. Cocapacídade para
perfurar 30 folhas de papel. und MAPED 1000

i
29,51

vinte e nove

reais e

dnquenta e
um centavos 29.510,00

vinte e nove

mil,

quinhentos e
dez reais

111

pilha alcalina, tamanho grande,
D1,^V Par PANASONIC 350

i

7.0,1
sete reais e

um centavo 2.453,50

dois mil,

quatrocentos

e cinqüenta e
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1'
três reais e

cinqüenta
centavos

112

pilha alcalina, tamanho palito,

AAA Par PANASONtC 350 3,26

três reais e

vinte e seis

centavos 1.141,00

mil cento e

quarenta e

um reais

113

pilha alcalina, tamanho

pequena, AA1,5V
par PANASONIC 350

1

2,4é
dois reais e

quarenta e

seis centavos 861,00

oitocentos e

sessenta e

um reais

y 114

pincel atômico, IlOOP, Ponta
Grossa, Tinta a base de álcool,

na cor preta, caixa com 12

unidades cx PILOT 350

1 •

23;23
vinte e três

reais e vinte e

três centavos 8.130,50

oito mil,

cento e trinta

reais e

cinqüenta
centavos

115

pincel atômico, IlOOP, Ponta
Grossa, Tinta a base de álcool,

na cor vermelha, caixa com 12

unidades
cx PILOT 350

j

24I79
vinte e quatro

reais e

setenta e

nove

centavos 8.676,50

oito mil,
seiscentos e

setenta e seis

reais e

anquenta

centavos

116

pincel atômico, IlOOP, Ponta

Grossa ,Tinta a base de álcool,

na cor azul, caixa com 12

unidades
cx PILOT 350

1

1

28;43
vinte e oito

reais e

quarenta e

três centavos 9.950,50

nove mil,

novecentos e

cinqüenta

reais e

cinqüenta

centavos

117

pincel marcador escrita em

CD/DVD, vidro, ponta fina caixa
com 12 unidades cx PILOT 350

23Í42 '
t

vinte e três

reais e

quarenta e

dois centavos 8.197,00

oito mil,

cento e

noventa e

sete reais

118

pincel marcador para quadro
branco, tamanho mínimo 11 cm

material ponta feltro, na cor

azul tipo recarregável, caixa
com 12 unidades cx PILOT 350

1

38;28

i
i

trinta e oito

reais e vinte e

oito centavos 13.398,00

treze mil,

trezentos e

noventa e

oito reais

119

pincel amarcador para quadro

branco, tamanho mínimo 11 cm
material ponta feltro,na cor

preta tipo recarregável, caixa

com 12 unidades
cx PILOT 350

1
p

1 ,

42j27
1

!

quarenta e

dois reais e

vinte e sete

centavos 14.794,50

quatorze mil,
setecentos e

noventa e

quatro reais e

cinqüenta
centavos

120

pincel marcador para quadro
branco, tamanho mínimo 11 cm

material ponta feltro,na cor
vermelha tipo recarregável,

caixa com 12 unidades cx PILOT 350

40;36 •

1

1

quarenta

reais e trinta

e seis

centavos 14.126,00

quatorze mil,
cento e vinte

e seis reais

121

pistola de cola quente média

bivoltnll0v/220v

und CIS 175

i

1

16,45

1

dezesseis

reais e

quarenta e

cinco

centavos 2.878,75

dois mil,
oitocentos e

setenta e oito

reais e

setenta e

cinco

centavos
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122

pistola de cola quente pequena
bivoltnllGv/220v

und as 175

1

t

1

12,97
i

doze reais e

noventa e

sete centavos 2.269,75

dois mil,
duzentos e

sessenta e

nove reais e

setenta e

cinco

centavos

123

porta canetas e clipes em

acrílico 3 em 1

und CJS 350

1

1 <

13',09 ,
} ^

treze reais e

nove

centavos 4.581,50

quatro mil,
quinhentos e
oitenta e um

reais e

cinqüenta
centavos

y

124

porta carimbo, capacidade para

12 carimbos

und DELLO 175

\ '

1S,S2

dezoito reais

e cinqüenta e
dois centavos 3.241,00

três mil,

duzentos e

quarenta e

um reais

125

prancheta em eucatex com
prendedor de metal, tamanho

A4
und ACRIMET 175

4,98
quatro reais e
noventa e

oito centavos 871,50

oitocentos e

setenta e um

reais e

cinqüenta

centavos

126

prancheta em plástico,
transparente, com predendor

de metal tamanho A4, com

régua na lateral. und ACRIMET 175

1

1

11Í20 onze reais e

vinte

centavos 1.960,00

mil

novecentos e

sessenta reais

127

quadro branco, ISOx 120cm,

moldura em alumínio

und SOUZA 135

122,50

t '

cento e vinte

e dois reais e

cinqüenta

centavos 16.537,50

dezesseis mil,

quinhentos e
trinta e sete

reais e

cinqüenta

centavos

128

quadro de aviso cortíço, medido

100 X 70 cm

und SOUZA 135

1
70,63

setenta reais

e sessenta e

três centavos 9.535,05

nove mil,

quinhentos e
trinta e cinco

reais e dnco

centavos

129

quadro verde não magnético
300x120 cm

und SOUZA 60

(

90j30
noventa reais

e trinta

centavos 5.418,00

cinco mil,

quatrocentos

e dezoito

reais

130

reabastecedor para mercador
para quadro branco, na cor azul,

caixa com 12 unidades

cx PILOT 175

1 '

54Í34
1

1

cinqüenta e

quatro reais e
trinta e

quatro

centavos 9.509,50

nove mii,

quinhentos e
nove reais e

cinqüenta
centavos

131

reabastecedor para mercador
para quadro branco, na cor

preta, caixa com 12 unidades

cx PILOT 175

1

j

54,78

cinqüenta e

quatro reais e
setenta e oito

centavos 9.586,50

nove mi/,
quinhentos e

oitenta e seis

reais e

cinqüenta
centavos

132

reabastecedor para mercador
para quadro branco, na cor
vermelha, caixa com 12

unidades
cx PILOT 175

1

1

54,41

1

cinqüenta e

quatro reais e
quarenta e

um centavos 9.521,75

nove mil,
quinhentos e
vinte e um

reais e

setenta e

cinco
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i centavos

133

reabastecedor para mercador

permanente, na cor azul, caixa

com 12 unidades

cx PILOT 175

1 ^

49J53 •

1

1

quarenta e

nove reais e

cinqüenta e

três centavos 8.667,75

oito míi,

seiscentos e

sessenta e

sete reais e

setenta e

cinco

centavos

' 134

reabastecedor para mercador
permanente, na cor preta, caixa
com 12 unidades

cx PILOT 175

i
i

46,63

quarenta e

seis reais e

sessenta e

três centavos 8.160,25

oito mii,

cento e

sessenta reais

e vinte e

cinco

centavos

135

reabastecedor para mercador
permanente, na cor vermelha,

caixa com 12 unidades

cx PILOT 175

1

49j06

/ '

quarenta e

nove reais e

seis centavos 8.585,50

oito mil,
quinhentos e

oitenta e

cinco reais e

cinqüenta
centavos

136

régua cristal 30 cm,pacote com
25 unidades

PCT WALEU 175

1 ^
1

17,50

dezessete

reais e

cinqüenta
centavos 3.062,50

três mil e

sessenta e

dois reais e

cinqüenta
centavos

137

régua cristal 50 cm

und WAIEU 1750

1

1

3,12 •

três reais e

doze

centavos 5.460,00

cinco mfl,
quatrocentos

e sessenta

reais

138

stickers auto adesivo coloridos

pacote com 8 blocos com 25

adesivos em cada bloco, conta
com régua de apoio aos blocos
medida 1,2 x 4,5 cm pct TILIBRA 350

1'
1

izjso

1

doze reais e

oitenta

centavos 4.480,00

quatro mIL

quatrocentos

e oitenta

reais

139

tesoura cabo em polipropileno,
formato anatômico, lâmina em
aço inoxidável, sem ponta 13
cm und TRIS 350

1

1
2,43 ;

j

dois reais e

quarenta e

três centavos 850,50

oitocentos e

cinqüenta
reais e

c/rtquenta
centavos

140

tesoura cabo em polipropileno,
formato anatômico, lâmina em
aço inoxidável, com ponta 21
cm

und TRIS 350

j,

1

9,09
i

nove reais e

nove

centavos 3.181,50

três mii.
cento e

oitenta e um

reais e

cinqüenta
centavos

141

tinta para almofada de carimbo

a base de água 40ml na cor azul
caixa com 12 unidades cx RADEX 350

j

3.73
três reais e

setenta e três

centavos 1.305,50

mii trezentos

e cinco reais

e cinqüenta

centavos

142

tinta para almofada de carimbo

a base de água 40ml na cor

preta caixa com 12 unidades
cx RADEX 350

3,51
três reais e

cinqüenta e
um centavos 1.228,50

mil duzentos

e vinte e oito

reais e

cinqüenta
centavos

TNT, peça com 50 metros cores

variadas PÇ SANTA FÉ 135 92;23

noventa e

dois reais e

vinte e três 12.451,05

doze mii,

quatrocentos

e cinqüenta e
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Papelaria e Informática

D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA - ME

CNPJ: 06.865.814/0001-75 / Insc.Est.: 12.214.300-0

Rua Siqueira Campos, n" 1.0B1, centro i
Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

Fone: (99) 3558-1242 - e-mali: denlisoncdasilvaabot.c0m.br

centavos um reais e

cinco

centavos

I RS 1.171.506,92
(um milhão, cento e setenta e um mil e quinhentos e seis reais e noventa e dois centavos)

papel A4 branco 75g/ M2
medindo 210 x 297mm, cx
0/10x500 folhas

copo descartável para água com
capacidade p/ 182 ml, pacote
com 100 unidades, caixa com 25

PCTS

COTA PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO |

cx CHAMEX 975 175,00

cx COPOBRAS 563 77,81

cento e

setenta e

cinco reais

setenta e sete

reais e

oitenta e um

centavos

170.625,00

43.807,03

cento e

setenta mil,
seiscentos e

vfnte e cinco

reais

quarenta e

três mil,

oitocentose

sete reais e

três centavos

' R$ 214.432,03
duzentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e três centavos)

R$ 1.385.938,95
( um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R$1.385.938,95
(um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco

(

centavos) |
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60( sessenta) dias i

5. DADOS BANCÁRIOS: Agencia 2412-0 da conta corrente|l4.130-5 Banco do Brasil
6. INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Irenir Pereira

Cardoso, Cl nS 0231038820029 SSP/MA, CPF:919.573.972-68. !

PASSAGEM FRANCA- arço de 2021

DENILSON CARDOSO DA SILVA

Sócio Administrador

RG. N'. 1173201 SSP/MA
CPF n^ 344.636.403-00


