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Item1 150,000Quantidade UNIUnid CADERNO PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL.  Especificação ________Marca 24,5000Preço Unit. Máximo 3.675,0000Total Preço MáximoTamanho aberto:  27,5x40,2 cm. Tamanho fechado 20,1x27,5 cm. Miolo: 400 páginas (208 folhas) com 20 folhas por matéria, em papel off set 63g, cor daimpressão do miolo 2x2. Capa: papel couche 150g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso b4x1, revestida com papelão 2mm e guarda em papel off set 150g. 8 páginas 4x4 cor. Acabamentos: Laminação, furação redonda, espiral arame que melhor combinar com a capa. Envelope com solda eletrônica em PVC sarja 0,15 no início do caderno. (99-01-3781)2 150,000 UN CADERNO PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL. ________ 21,5000 3.225,0000Tamanho aberto: 27,5x40,2 cm. Tamanho fechado 20,1x27,5. Miolo: 100 páginas - 19 pg miolo semanal em papel off set 63g, cor da impressão do miolo 2x2. Capa: Papel couche 150g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x1, revertida com papelão 2mm e guarda em papel off set 150g.8 páginas 4x4 cor. Acabamentos: Laminação, furação redonda, espiral arame que melhor combinar com a capa. Envelope com solda eletrônica em PVC sarja 0,15 no início do caderno, folhas personalizadas com planejamento. (99-01-3782)3 1120,000 UN - 01 uni Agenda Escolar fundamental - ________ 75,0000 84.000,0000Tamanho aberto: 30x21cm. Tamanho fechado 15x21cm. Miolo: 222 páginas (111 folhas), sendo 16 páginas iniciais + 16 páginas finais + 190 páginas de miolo, em papel off set 63g, cor da impressão do miolo: 1x1.Capa : Envolta em cartão 2mm, capa dura revestida em PVC cristal 0,15 e PVC camurça 0,20. Impressão personalizada da capa 4x0 em couche 150g. Distribuição Interna: Páginas iniciais, identificação, historia do município, hino da cidade e dos três poderes, equipe da secretaria, escolas da rede municipal, mapa da cidade, oração da criança, ficha médica, calendário 2015/2016/2017, normas gerais,
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 cronograma dos centros escolares, horários de aula, direitos e deveres da família, tabuada, anotações, mapa do Brasil, mapa dos estados brasileiros, mensagem da secretaria, entre outros. Um envelope PVC sarja 0,20 soldado eletronicamente, com abertura superior. Acabamentos: Espiral arame na cor que melhor combinar com a capa, furação   redonda. - 01 un. Caixa de Lápis de cor - Tamanho aberto: 20,6x21,9 cm. Tamanho fechado: 9,02x7,7 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4cores, em papel duplex 250g. Caixa com 12 lápis de cor 17,5 cm e 0,7 de diâmetro. Composição do lápis: madeira, pigmentos, carga inerente, ceras e aglutinante.Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 uni  Apontador de lápis com tampa. Em polipropileno virgem atóxico. Tamanho 41mmx33mm com deposito e tampa com sistema abre e fecha. Reservatório de resíduos do lápis com capacidade de 9ml. Personalizado em 01 cor. Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Chamequinho. 100 folhas - Ofset 75g.  Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 02 un. Lápis Preto Redondo Reciclado - Corpo em papel Jornal, Ultra resistente. Escrita cor grafite. Tamanho 173mmx6mm. Corpo Personalizado cor 1x0. Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Tubo de cola 90 gramas - Cola branca atóxica lavável Composição: base em pva Com selo do Inmetro Tubo flexível com abertura da tampa  giratória  Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Tesoura em inox com Aste - Tamanho 13,5cm. Cabo plástico em polietileno atóxico. Com sistema de abertura abre e fecha flexível (ASTE). Com graduação gravado no inox de 0 a5 cm. Personalizado em 01 cor. Apresentação de amostra, amostra   final - vedada a colagem de etiqueta. - 01 un. Régua 30cm - Material Plástico branco rígido com detalhe de ondulação. 
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Baixo relevo impressão colorida personalizada 4x0 cor. Tamanho 3,5x30 cm.  Apresentação de amostra, amostra final   - vedada a colagem de etiqueta. - 02 un. Caderno Brochura Grande 96 folhas - Tamanho aberto: 29,7x42cm. Tamanho fechado 21x29,7 cm. Miolo: 192 páginas (96 folhas) em papel off set 63g, cor da impressão do miolo: 1x1. Capa: papel cartão triplex 300g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x1. Acabamentos: três grampos e laminação brilho.  Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de   etiqueta. - 01 un. Caneta com clip - Feita de material plástico com carga na cor azul. Ponta média Com clip e ponteira em plástico. Tamanho: 13,6 cm. Com revestimento em material emborrachado para maior firmeza na escrita. Personalizada 1x0 cor.Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un. Guache - Tamanho aberto: 32,5x16 cm. Cor da impressão caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores, em papel duplex 250g. Caixa com 6 cores, pote com 15ml cada. Produto atóxico, solúvel em água. Apresentação de amostra, amostra   final - vedada a colagem de etiqueta. - 01 uni. Pasta com aba e elástico - Pasta Aba Elástico Ofício PP transparente tamanho 335x245mm  - lombo 40mm - cor cristal-  Personalizada cor 1x0 - Apresentação amostra, amostra   final vedade a colagem de etiqueta. - 02 un. Borracha branca oval - Borracha branca . Tamanho 55mmx28mm espessura 10 mm. personalizada 1x0 cor.  Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Pincel chato, cabo curto  n° 16.  Impressão 1x0   cor Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de etiqueta.   Caderno de desenho - Tamanho aberto: 21x60cm. Tamanho fechado 21x30cm. Miolo: 96 páginas (48 folhas) em papel off set 63g, cor da impressão do miolo 0x0. Capa: Papel cartão triplex 300g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x0. Acabamentos: Verniz UV total, espiral arame que melhor combinar com a 
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capa e furação redonda. Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de etiqueta. (99-01-2230)4 750,000 UN   Kit Series Finais -  - 01 un. Agenda ________ 75,0000 56.250,0000  Escolar fundamental Tamanho aberto: 30x21cm. Tamanho fechado 15x21cm. Miolo: 222 páginas (111 folhas), sendo 16 páginas iniciais + 16 páginas finais + 190 páginas de miolo, em papel off set 63g, cor da impressão do miolo: 1x1.Capa : Envolta em cartão 2mm, capa dura revestida em PVC cristal 0,15 e PVC camurça 0,20. Impressão personalizada da capa 4x0 em couche 150g. Distribuição Interna: Páginas iniciais, identificação, historia do município, hino da cidade e dos três poderes, equipe da secretaria, escolas da rede municipal, mapa da cidade, oração da criança, ficha médica, calendário 2015/2016/2017, normas gerais, cronograma dos centros escolares, horários de aula, direitos e deveres da família, tabuada, anotações, mapa do Brasil, mapa dos estados brasileiros, mensagem da secretaria, entre outros. Um envelope PVC sarja 0,20 soldado eletronicamente, com abertura superior. Acabamentos: Espiral arame na cor que melhor combinar com a capa, furação     redonda. Caixa de Lápis de cor - 01un. Tamanho aberto: 20,6x21,9 cm. Tamanho fechado: 9,02x7,7 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4cores, em papel duplex 250g. Caixa com 12 lápis de cor 17,5 cm e 0,7 de diâmetro. Composição do lápis: madeira, pigmentos, carga inerente, ceras e aglutinante.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de etiqueta.     Apontador de lápis com tampa - 01 un. Apontador de lápis com tampa. Em polipropileno virgem atóxico. Tamanho 41mmx33mm com deposito e tampa com sistema abre e fecha. Reservatório de resíduos do lápis com capacidade de 9ml. Personalizado em 01 cor.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Chamequinho. 100 folhas - Ofset 75g. Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 02 un. 
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Lápis Preto Redondo Reciclado - Corpo em papel JornalUltra resistente. Escrita cor grafite. Tamanho 173mmx6mm. Corpo Personalizado cor 1x0.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Tubo de   cola 90 gramas Cola branca atóxica lavável Composição: base em pva Com selo do Inmetro Tubo flexível com abertura da tampa  giratória. Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Tesoura   em inox com Aste Tamanho 13,5cm. Cabo plástico em polietileno atóxico. Com sistema de abertura abre e fecha flexível (ASTE). Com graduação gravado no inox de 0 a5 cm. Personalizado em 01 cor.Apresentação de amostra, amostra   final - vedada a colagem de etiqueta. -   01 un. Régua 30cm  Material Plástico branco rígido com detalhe de ondulação. Baixo relevo impressão colorida personalizada 4x0 cor. Tamanho 3,5x30 cm.Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un. Caderno Universitário 200folhas -    Tamanho aberto: 27,5x40,2 cm. Tamanho fechado 20,1x27,5 cm. Miolo:400 páginas (200 folhas) com 20 folhas por matéria, em papel off set 63g, cor da impressão do miolo 2x2. Capa: papel couche 150g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x1, revestida com papelão 2mm e guarda em papel off set 150g.Acabamentos: Laminação, furação redonda, espiral arame que melhor combinar com a capa. Envelope com solda eletrônica em PVC sarja 0,15 no inicio     do caderno. -01 un. Guache Tamanho aberto: 32,5x16 cm. Cor da impressão caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores, em papel duplex 250g. Caixa com 6 cores, pote com 15ml cada. Produto atóxico, solúvel em água.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. Pasta com aba e   elástico -  01 un. Pasta Aba Elástico Ofício PP transparente tamanho 335x245mm  - lombo 40mm - cor cristal-  Personalizada cor 1x0 - Apresentação amostra, amostra final vedade a colagem   de etiqueta. - 02 un. Borracha branca 
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  oval Borracha branca . Tamanho 55mmx28mm espessura 10 mm. Impressão em 1x0. Apresentação de amostra, amostra   final - vedada a colagem de etiqueta. - 01 un. Pincel chato, cabo curto  n° 16. Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 02 un.   Caneta com clip Feita de material plástico com carga na cor azul. Ponta média Com clip e ponteira em plástico. Tamanho: 13,6 cm. Com revestimento em material emborrachado para maior firmeza na escrita. Personalizada 1x0 cor.Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. Caderno   de desenho - 01 un. Tamanho aberto: 21x60cm. Tamanho fechado 21x30cm. Miolo: 96 páginas (48 folhas) em papel off set 63g, cor da impressão do miolo 0x0. Capa: Papel cartão triplex 300g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x0. Acabamentos: Verniz UV total, espiral arame que melhor combinar com a capa e furação redonda.  Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de etiqueta. (99-01-2231)5 520,000 UN   Kit Escolar Pre I e II -  - 01 un. ________ 59,4500 30.914,0000  Caixa de Lápis de cor Tamanho aberto: 20,6x21,9 cm. Tamanho fechado: 9,02x7,7 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4cores, em papel duplex 250g. Caixa com 12 lápis de cor 17,5 cm e 0,7 de diâmetro. Composição do lápis: madeira, pigmentos, carga inerente, ceras e aglutinante. Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un.   Massa de modelar 12 cores. Tamanho aberto: 25,4x23,9 cm. Tamanho fechado: 10,8x18,7 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores em papel duplex 250g. Composição da massa: amido, água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, conservante, essência, aditivos e pigmentos.  Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un. Chamequinho. 100 folhas - Ofset 75g. Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 02 un. Lápis Preto Redondo Reciclado - Corpo em papel Jornal Ultra resistente. Escrita 
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cor grafite. Tamanho 173mmx6mm. Corpo Personalizado cor 1x0.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Tubo de   cola 90 gramas Cola branca atóxica lavável Composição: base em pva Com selo do Inmetro Tubo flexível com abertura da tampa  giratória.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de   etiqueta. - 01 un. Tesoura em inox com   Aste Tamanho 13,5cm. Cabo plástico em polietileno atóxico. Com sistema de abertura abre e fecha flexível (ASTE). Com graduação gravado no inox de 0 a5 cm. Personalizado em 01 cor.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. -01 un. Régua   30cm  Material Plástico branco rígido com detalhe de ondulação. Baixo relevo impressão colorida personalizada 4x0 cor. Tamanho 3,5x30 cm.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Caderno   Brochura grande 96 folhas. Tamanho aberto: 29,7x42cm. Tamanho fechado 21x29,7 cm. Miolo: 192 páginas (96 folhas) em papel off set 56g, cor da impressão do miolo: 1x1. Capa: papel cartão triplex 300g, cor da impressão cor da impressão 4x1, capa personalizada com laminação brilho. Acabamentos: vinco, dobra e três      grampos. - 01 un. Guache Tamanho aberto: 32,5x16 cm. Cor da impressão caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores, em papel duplex 250g. Caixa com 6 cores, pote com 15ml cada. Produto atóxico, solúvel em água.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Pasta   com aba e elástico - Pasta Aba Elástico Ofício PP transparente tamanho 335x245mm  - lombo 40mm - cor cristal-  Personalizada cor 1x0 - Apresentação amostra, amostra final vedade a colagem   de etiqueta. - 01 un. Borracha branca   oval Borracha branca . Tamanho 55mmx28mm espessura 10 mm. Impressão em 1x0. Apresentação de amostra, amostra   final - vedada a colagem de etiqueta. -   01 un. Caderno de desenho Tamanho aberto: 21x60cm. Tamanho fechado 21x30cm. Miolo: 96 páginas (48 folhas) em papel 
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off set 63g, cor da impressão do miolo 0x0. Capa: Papel cartão triplex 300g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x0. Acabamentos: Verniz UV total, espiral arame que melhor combinar com a capa e furação redonda.  Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un. Pincel chato, cabo curto  n° 16.    Impressão 1x0 cor Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Giz de   cera grande Tamanho aberto: 29,5x15cm. Tamanho fechado: 13,2x10,8 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores, em papel duplex 250g. Caixa com 12 giz de cera, tamanho: 10,3cm e 1,1 de diâmetro. Composição do giz: pigmentos e cera. Produto atoxico, não mancha as mãos e carga mineral inerente.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Caixa de   Lápis de cor Tamanho aberto: 20,6x21,9 cm. Tamanho fechado: 9,02x7,7 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4cores, em papel duplex 250g. Caixa com 12 lápis de cor 17,5 cm e 0,7 de diâmetro. Composição do lápis: madeira, pigmentos, carga inerente, ceras e aglutinante.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de etiqueta. (99-01-5087)6 650,000 UN   Kit Escolar Maternal - - 01 un. Massa ________ 41,7000 27.105,0000  de modelar 12 cores. Tamanho aberto: 25,4x23,9 cm. Tamanho fechado: 10,8x18,7 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores em papel duplex 250g. Composição da massa: amido, água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, conservante, essência, aditivos e pigmentos.  Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Chamequinho. 100 folhas - Ofset 75g. Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un.   Tubo de cola 90 gramas Cola branca atóxica lavável Composição: base em pva Com selo do Inmetro Tubo flexível com abertura da tampa  giratória.



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.:
Unid

75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  049 - 3221-800
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  34/2015 - PR

Total Preço Máximo
68/201569/201522/10/201522/10/2015Folha:  9/10

Apresentação de amostra, amostra final -   vedada a colagem de etiqueta. - 01 un.   Tesoura em inox com Aste Tamanho 13,5cm. Cabo plástico em polietileno atóxico. Com sistema de abertura abre e fecha flexível (ASTE). Com graduação gravado no inox de 0 a5 cm. Personalizado em 01 cor.Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - 01 un. Pasta   com aba e elástico Pasta Aba Elástico Ofício PP transparente tamanho 335x245mm  - lombo 40mm - cor cristal-  Personalizada cor 1x0 - Apresentação amostra, amostra final vedade a colagem   de etiqueta. - 01 un. Caderno de   desenho Tamanho aberto: 21x60cm. Tamanho fechado 21x30cm. Miolo: 96 páginas (48 folhas) em papel off set 63g, cor da impressão do miolo 0x0. Capa: Papel cartão triplex 300g, cor da impressão personalizada da capa frente e verso 4x0. Acabamentos: Verniz UV total, espiral arame que melhor combinar com a capa e furação redonda. Apresentação de amostra, amostra final - vedada a   colagem de etiqueta. - Giz de cera   grande Tamanho aberto: 29,5x15 cm. Tamanho fechado: 13,2x10,8 cm. Cor da impressão da caixa que poderá ser personalizada em até 4 cores, em papel duplex 250g. Caixa com 12 giz de cera, tamanho: 10,3 cm e 1,1 de diâmetro. Composição do giz: pigmentos e cera. Produto atóxico, não mancha as mãos e carga mineral inerente. Apresentação de amostra, amostra final - vedada a colagem de etiqueta. (99-01-5088)7 500,000 UN   Kit Agendas -  Agenda Escolar Maternal ________ 36,0000 18.000,0000   Tamanho aberto: 30x21cm. Tamanho fechado 15x21cm. Miolo: 170 páginas sendo 16 páginas iniciais + 16 páginas finais + 138 páginas de miolo, em papel off set 63g, cor da impressão do miolo: 1x1.Capa : Envolta em cartão 2mm, capa dura revestida em PVC cristal 0,15 e PVC camurça 0,20. Impressão personalizada da capa 4x0 em couche 150g. Distribuição Interna: Páginas iniciais, identificação, historia do município, hino da cidade e dos três poderes, equipe da secretaria, escolas da rede municipal, mapa da 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.:
Unid

75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  049 - 3221-800
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  34/2015 - PR

Total Preço Máximo
68/201569/201522/10/201522/10/2015Folha:  10/10

cidade, oração da criança, ficha médica, calendário 2015/2016/2017, normas gerais, cronograma dos centros escolares, horários de aula, direitos e deveres da família, tabuada, anotações, mapa do Brasil, mapa dos estados brasileiros, mensagem da secretaria, entre outros. Um envelope PVC sarja 0,20 soldado eletronicamente, com abertura superior. Acabamentos: Espiral arame na cor que melhor combinar com a capa, furação   redonda. Agenda Escolar Pre I e II    Tamanho aberto: 30x21cm. Tamanho fechado 15x21cm. Miolo: 222 páginas (111 folhas), sendo 16 páginas iniciais + 16 páginas finais + 190 páginas de miolo, em papel off set 63g, cor da impressão do miolo: 1x1.Capa : Envolta em cartão 2mm, capa dura revestida em PVC cristal 0,15 e PVC camurça 0,20. Impressão personalizada da capa 4x0 em couche 150g. Distribuição Interna: Páginas iniciais, identificação, historia do município, hino da cidade e dos três poderes, equipe da secretaria, escolas da rede municipal, mapa da cidade, oração da criança, ficha médica, calendário 2015/2016/2017, normas gerais, cronograma dos centros escolares, horários de aula, direitos e deveres da família, tabuada, anotações, mapa do Brasil, mapa dos estados brasileiros, mensagem da secretaria, entre outros. Um envelope PVC sarja 0,20 soldado eletronicamente, com abertura superior. Acabamentos: Espiral arame na cor que melhor combinar com a capa, furação redonda. (99-01-3785)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 223.169,0000


