
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 
V. TOTAL EM R$ MARCA

1 300 Unid CD gravável -R$               

2 300 Unid DVD gravável -R$               

3 600 Tubo Cola gliter dourado e prateado com 25 gr cada -R$               

4 800 Tubo Cola para isopor 90 gr -R$               

5 1.000 Caixa Cola colorida - jogo com 6 unidades de 23 gr -R$               

6 800 Lata Cola branca - embalagem 1 litro – 1ª linha -R$               

7 800 Rolo Fita adesiva transparente 12 x 50 metros -R$               

8 3.500 Rolo
Fita adesiva cores variadas (branco, amarelo, azul, preto,

verde, vermelho, rosa) 12 x 10 metros - 500 rolos de cada cor
-R$               

9 60 Unid Estilete largo - lâmina 18 mm - largura - com trava -R$               

10 3.600 Pct

E.V.A. cores variadas (branco, lilás, marrom, preto, rosa,

vermelho, azul claro, azul escuro, verde, amarelo, salmão,

laranja) 40 x 60 x 2 mm - com 10 unid – 300 pacotes de cada

cor

-R$               

11 50 Caixa Elástico n° 18 - com 25 gr -R$               

12 4.000 Unid Envelope Kraft ouro tamanho 229 x 324 -R$               

13 1.000 Unid Envelope ofício branco tamanho 114 x 229 -R$               

14 240 Unid Extrator de grampo tipo espátula aço inox -R$               

15 800 Rolo Fita crepe 19 x 50 metros -R$               

16 800 Rolo Fita para embalagem transparente 50 x 50 metros -R$               

17 400 Rolo Fita dupla face 19 x 30 metros -R$               
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18 600 Caixa
Gizão de cera grosso atóxico – caixa com 12 cores - tamanho

mínimo 10 cm - com selo INMETRO
-R$               

19 60 Caixa Grampo 106/8 com 5.000 unidades -R$               

20 480 Unid Álcool 92º - 1 litro -R$               

21 800 Unid Apagador para quadro branco -R$               

22 4.000 Unid Apontador de lápis em metal - 01 furo - sem depósito -R$               

23 20 Pct Argila refratária para modelagem - pacote 2 kg -R$               

24 200 Rolo Barbante de algodão - fio n° 8 com 500 gr -R$               

25 2.000 Unid Caderneta espiral 1/8 - 48 folhas -R$               

26 6.000 Unid Caderno brochura 1/4 - 96 folhas -R$               

27 1.000 Unid
Caderno desenho brochura 48 folhas – grande - miolo papel

offset branco gramatura 63 g/m2
-R$               

28 2.000 Unid Caderno meia pauta 48 folhas -R$               

29 4.000 Unid Caderno universitário 1 matéria 96 folhas - capa flexível -R$               

30 4.000 Unid Caderno universitário 6 matérias 120 folhas - capa flexível -R$               

31 1.000 Unid Caixa de papelão para arquivo morto 354 x 245 x 139 mm -R$               

32 300 Unid
Caixa plástica polionda para arquivo morto azul 36 x 13 x 24

cm
-R$               

33 1.000 Jogo

Caneta hidrográfica tamanho grande - estojo com 12

unidades - a base de água, não recarregável, atóxico -

validade 2 anos contado a partir da data de entrega - com

selo INMETRO - cores diversas

-R$               

34 280 Pct

Cartolina dupla face cores variadas (amarela, azul claro, azul

escuro, preta, rosa, verde, vermelha) 48 x 66 - pacote com 20

unidades - 40 pacotes cada cor

-R$               

35 90 Pct

Cartolina cores variadas (amarela, azul clara, branca, rosa,

verde) 50 x 66 cm - com 100 unidades - branca 30 pacotes e

as demais cores 15 pacotes de cada

-R$               

36 800 Caixa Clips aço paralelo niquelado n° 3/0 - caixa com 50 unidades -R$               

37 200 Caixa Clips aço paralelo niquelado nº 8/0 - caixa com 50 unidades -R$               
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38 60 Caixa
Corretor liquido a base d'água com 18 ml - caixa com 12

unidades - primeira linha - selo INMETRO
-R$               

39 50 Caixa Grampo 23/13 – caixa com 5.000 unidades -R$               

40 300 Caixa Grampo 26/6 galvanizado - caixa com 5.000 unidades -R$               

41 30 Unid

Grampeador 26/6 na cor preta com trilho cromado para

grampo 26/6 com medidas aproximadas: altura 85 mm,

largura 50 mm, comprimento 200 mm - capacidade de

grampear aproximada de 25 folhas - com capacidade para

235 grampos

-R$               

42 60 Unid
Grampeador com trilho para 105 grampos – 12 cm de

comprimento
-R$               

43 5 Unid Grampeador industrial para tecido/ madeira -R$               

44 1.200 Pote
Guache (preto, amarelo, azul, branco, verde, vermelho) – pote

com 250 ml - 200 potes de cada cor
-R$               

45 200 Unid Livro de ponto 2 assinaturas grande - 100 folhas -R$               

46 50 Unid Livro de protocolo 1/4 - 100 folhas numeradas -R$               

47 300 Unid Livro ata - 100 folhas numeradas -R$               

48 3.750 Pct
Papel A4 gramatura 75g/m2 pct 500 fls com certificado

CERFLOR
-R$               

49 1.250 Pct
Papel A4 gramatura 75g/m2 pct 500 fls com certificado

CERFLOR
-R$               

50 320 Pct

Papel camurça cores variadas (amarelo, vermelho, marrom,

preto, rosa, verde, azul claro, azul escuro, branco e laranja) 40

x 60 - com 25 unidades - 32 pacotes de cada cor

-R$               

51 40 Pct Papel Kraft ouro 66 x 96 cm - pacote com 100 folhas -R$               

52 240 Pct

Papel cartão cores variadas (amarelo, azul, branco, verde,

vermelho, preto) 40 x 60 - com 20 unidades - 40 pacotes de

cada cor

-R$               

53 220 Pct

Papel crepom cores variadas (azul claro, azul escuro, azul

celeste, amarelo, branco, verde, vermelho, laranja, marrom,

preto e rosa) com 40 unidades - 20 pacotes de cada cor

36,65R$       8.063,00R$       VMP
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54 18 Pct
Papel seda cores variadas (amarelo, azul, branco, preto,

verde, vermelho) com 100 unidades - 3 pacotes de cada cor
-R$               

55 200 Pct
Papel silhueta com brilho cores variadas (amarela, azul, rosa,

verde, vermelha) com 50 unidades - 40 pacotes de cada cor
-R$               

56 240 Pct
Papel sulfite A4 cores variadas (amarelo, azul, rosa, verde)

pacote com 500 folhas - 60 pacotes de cada cor
-R$               

57 3.000 Folha Papel duplex branco 76 x 1 12 cm – 40 kg 1,15R$         3.450,00R$       VMP

58 300 Unid Pasta catálogo com 100 plásticos grosso -R$               

59 4.000 Unid Pasta suspensa marmorizada e plastificada 1,29R$         5.160,00R$       VMP

60 600 Unid Pasta polipropileno transparente com elástico - 20 mm -R$               

61 300 Unid
Pasta polionda com 4 cm de largura - azul - medida 335 x 250

x 40
-R$               

62 20 Caixa
Plástico perfurado grosso para pasta catálogo com 400

unidades
-R$               

63 10 Unid
Perfurador de papel com 2 furos - tamanho grande - para

perfurar 25 folhas
-R$               

64 400 Caixa Percevejo colorido latonado – caixa com 100 unidades -R$               

65 2.000 Unid Pincel redondo n° 10 -R$               

66 80 Unid Pistola para cola quente - tamanho grande -R$               

67 50 Kg Refil de cola quente grossa - pacote 1 kg -R$               

68 2.000 Unid Régua escolar transparente 30 cm -R$               

69 1.000 Unid Régua escolar transparente 40 cm -R$               

70 900 Caixa

Marcador de quadro branco recarregável nas cores: preta,

azul e vermelha - com selo INMETRO - impresso no produto -

validade 2 anos a partir da data de entrega - caixa com 12

unidades cada - o mesmo deve ser compatível com a marca

Jocar - 400 caixas na cor azul - 200 caixas na cor vermelha e

300 caixas na cor preta

-R$               
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71 600 Caixa

Caneta esferográfica nas cores: vermelha, preta e azul -

escrita media - ponta de tungstênio - corpo sextavado em

plástico transparente - carga removível não rosqueada tampa

cônica não ventilada e tampão superior de pressão – caixa

com 50 unidades

-R$               

72 300 Unid
Caneta marca texto - cor amarela - tinta fluorescente, a base

d'água - corpo plástico rígido opaco - ponta de 3 a 5 mm
-R$               

73 60 Unid
Caneta para retroprojetor na cor azul em polipropileno - ponta

1 mm
1,69R$         101,40R$          Cis

74 60 Unid
Caneta para retroprojetor na cor preta em polipropileno -

ponta 1 mm
-R$               

75 2.000 Caixa

Massa de modelar tamanho grande - caixa 12 cores - não

toxica – macia - não mancha na mão - não esfarela - com

selo do INMETRO - com validade de 2 anos a contar da

entrega

-R$               

76 4.000 Unid
Tesoura escolar sem ponta tamanho - 13 lamina aço inox 4"

(polegadas), cabo polipropileno preto - selo do INMETRO 
-R$               

77 2.000 Caixa
Lápis de cor tamanho grande - com 12 unidades selo INMETRO

– 1ª linha
7,30R$         14.600,00R$     Leo Leo

78 500 Caixa
Lápis preto sextavado escolar HB n° 2 – caixa com 144

unidades - 1ª linha
-R$               

79 300 Caixa
Borracha escolar branca macia, caixa 40 unidades -

certificado do INMETRO
-R$               

80 6 Pct
Envelope papel liso, branco, para CD, janela redonda -

embalagem com 100 unidades
13,00R$       78,00R$            Scrit

81 200 Pct Papel jornal tamanho A4 – pacote com 500 folhas 24,90R$       4.980,00R$       Jandaia

82 60 Uni.
Tesoura para uso geral tamanho 18 cm - lamina em aço inox -

cabo anatômico em polipropileno
-R$               
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83 300 Caixa

Pincel marcador atômico permanente nas cores: azul, preta e

vermelha - ponta chanfrada - traço aproximado de 2 mm a 5

mm - resistente a água – recarregável – 100 caixas de cada

cor

-R$               

TOTAL 36.432,40R$     

VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias 


