
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$

1 150 bloco

Confecção de bloco de “Requisição interno para materiais” - 50 X 2

vias - em papel AP 56 gr, tamanho 20 X 14 cm - primeira via destacável

colado e 2 grampos 

(Modelo 1)

2,00R$               300,00R$                

2 50 bloco

Confecção de bloco de “Carga de protocolo” - 50 X 2 vias - em papel

AP 56 gr - tamanho 20 X 15 cm - primeira via destacável colado e 2

grampos (Modelo 2)
2,00R$               100,00R$                

3 1.000 unid Envelopes 114 X 229 com timbre (Modelo 3) 0,09R$               90,00R$                  

4 30.000 unid

Confecção de “Capas de processo” - ano 2019/2020 – cores: “amarelo 

e rosa” - em papel cartolina 180 gr ou sulfite - apergaminhado (AP) 180

gr - tamanho 46 cm x 32,5 cm  (Modelo 4)
0,43R$               12.900,00R$           

5 15.000 unid

Confecção de “Cartões de protocolo” – ano 2019/2020 – cores

“amarelo” e “rosa” – em papel cartolina 180 gr ou sulfite –

apergaminhado (AP) 180 gr – tamanho 11 cm x 10 cm (Modelo 5)
0,04R$               600,00R$                

6 25.000 unid

Confecção de “Folhas de informação” – frente e verso - papel A4 – em

papel sulfite – apergaminhado (AP) 75 gr – tamanho 29,7 cm x 21 cm

(Modelo 6)
0,05R$               1.250,00R$             

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2019    -     PROCESSO N.º 16.327/2019

LOTE 1

                                                                              EMITIDO EM: 08/10/2019

FIRMA: Rafaela Correia Dantas-MEI  



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

7 20 unid

Confecção de “Livros de protocolo” - capa dura preta, com 100 (cem)

folhas cada livro - frente e verso - em papel sulfite - apergaminhado

(AP) 75 g, medindo 23,3 cm X 18,3 cm - encadernação tipo brochura

(Modelo 7)

25,00R$             500,00R$                

8 300 jogo

Confecção de jogos de “Exame de estágio probatório” (jogos com 5

páginas diferentes) – em papel sulfite – apergaminhado (AP) 75 gr –

tamanho 29,7 cm x 21 cm  (Modelo 8)
0,45R$               135,00R$                

9 10.000 unid

Confecção “Folhas de requerimento unificado servidor” - tamanho A4,

29,7 cm x 21 cm - impressa somente na frente - em papel sulfite

apergaminhado (AP) 75 gr - papel branco 

(Modelo 9)

0,05R$               500,00R$                

10 10.000 unid

Confecção “Folhas de requerimento unificado” - tamanho A4 - 29,7 cm

x 21 cm - impressa somente na frente - em papel sulfite

apergaminhado (AP) 75 gr - papel branco (Modelo 10)
0,05R$               500,00R$                

11 2 unid

Confecção de livro “Carga de processos” - tamanho das páginas A4 -

com 100 folhas em papel sulfite ou apergaminhado 75 gr -

encadernado capa dura - na cor preta tipo brochura  (Modelo 11)
62,50R$             125,00R$                

Total 17.000,00R$           

Validade da Proposta 90 DIAS


