
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$

1 700 unid

Confecção de Impressos – “Diário de classe - 1º segmento ensino

fundamental"

capa: 32,8x30,7cm, 1x0 cor tinta preta em cartolina verde180g ctp

miolo: 43x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g impresso ctp

miolo: 32x30,7cm. 1x1 cor tinta preta em off-set 75g  impresso ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  impresso ctp

miolo: 60x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g. impresso ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  impresso ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  impresso ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  impresso ctp

miolo: 60x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g.  impresso ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g.  impresso ctp

dobra, grampeado = 2 grampos cavalo

(Modelo 22)

3,69R$               2.583,00R$            
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2 1.100 unid

Confecção de Impressos “Diário classe - 2º segmento ensino

fundamental"

capa: 32,8x30,7cm, 1x0 cor tinta preta em cartolina rosa 180g imp. na

ctp

miolo: 43x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm. 1x1 cor tinta preta em off-set 75g  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g. imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

dobra, grampeado = 2 grampos cavalo 

(Modelo 23)

3,19R$               3.509,00R$            

3 400 unid

Confecção de Impressos “Diário de classe EJA – 2º segmento”

capa : 32,8x30,7cm. 1x0 cor tinta preta em cartolina azul 180g imp. na

ctp

miolo: 43x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

dobra, grampeado = 2 grampos cavalo 

(Modelo 24)

4,28R$               1.712,00R$            



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

4 400 unid

Confecção de Impressos “Diário de classe EJA - 1º segmento”

capa : 32,8x30,7cm. 1x0 cor tinta preta em cartolina azul 180g imp. na

ctp

miolo: 43x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cortinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 39x30,7cm, 1x1cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g.  imp. na ctp

dobra, grampeado = 2 grampos cavalo 

(Modelo 25)

4,28R$               1.712,00R$            

5 1.000 unid

Confecção de "Avaliação diagnóstica - 1º ano"

plano 1: 21x29,7cm, 1x0 cor, tinta preta em off-set 75g. fotolito

plano 2:21x29,7cm, 1x0 cor, tinta preta em off-set 75g. fotolito

plano 3:21x29,7cm, 1x0 cor, tinta preta em off-set 75g. fotolito

plano 4:21x29,7cm, 1x0 cor, tinta preta em off-set 75g. Fotolito

(Modelo 26)

2,32R$               2.320,00R$            

6 600 unid

Confecção de Impressos “Diário de classe educação infantil"

capa: 32,8x30,7cm, 1x0 cor tinta preta em cartolina branca 180g. imp.

na ctp

miolo: 43x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off-set 75g  imp. na ctp

miolo 32x30,7cm, 1x1 cor tinta preta em off -set 75g  imp. na ctp

miolo: 32x30,7cm. 1x1 cortinta preta em off-set 7.5g  imp. na ctp

dobra, grampeado = 2 grampos cavalo

(Modelo 27)

4,00R$               2.400,00R$            

7 60 unid

Confecção de Impressos “Cartão resposta matemática”

confeccionado em papel off-set 75gr - 21 x 29,7 cm - na cor preta (1

cor)

(Modelo 28)

0,65R$               39,00R$                 



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

8 60 unid

Confecção de Impressos “Cartão resposta língua portuguesa”

confeccionado em papel off-set 75gr – 21 x 29,7 cm - na cor preta (1

cor)                                                                                                          

(Modelo 29)

0,65R$               39,00R$                 

9 800 unid

Confecção de Impressos “Prova ama língua portuguesa” -

confeccionado em papel off-set 75gr - 21 x 29,7 cm - 4 folhas - na cor

preta (1 cor) - grampeado - 1 grampo

(Modelo 30)

0,38R$               304,00R$               

10 800 unid

Confecção de Impressos “Prova ama matemática” - confeccionado

em papel off-set 75gr - 21 x 29,7 cm - 4 folhas - na cor preta (1 cor) -

grampeado - 1 grampo

(Modelo 31)

0,37R$               296,00R$               

11 200 unid

Confecção de Impressos “Ensino fundamental EJA – anos Iniciais” - 21.8

x 15.5 cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr - fotolito - corte/vinco

(Modelo 32)
0,34R$               68,00R$                 

12 500 unid

Confecção de Impressos “Ensino fundamental EJA - anos finais” - 21.8 x

15.5 cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr - fotolito - corte/vinco

(Modelo 33)
0,17R$               85,00R$                 

13 5.000 unid

Confecção de Impressos “Ensino fundamental anos iniciais” - 21.8 x 15.5

cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr - fotolito - corte/vinco (Modelo

34)
0,15R$               750,00R$               

14 3.000 unid

Confecção de Impressos “Ensino fundamental anos finais” - 21.8 x 15.5

cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr - fotolito - corte/vinco

(Modelo 35)
0,15R$               450,00R$               

15 12.000 unid

Confecção de Impressos “Histórico escolar” – 21 x 29.7 cm, 1x1 cor, tinta

preta em off-set 180 gr fotolito                                                    (Modelo 36) 0,14R$               1.680,00R$            
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16 500 unid

Confecção de Impressos “Ficha individual do ensino fundamental anos

finais EJA” - 21 x 29.7 cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr fotolito

(Modelo 37)
0,27R$               135,00R$               

17 200 unid

Confecção de Impressos “Ficha individual do ensino fundamental anos

Iniciais EJA” - 21 x 29.7 cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr fotolito

(Modelo 38)
0,44R$               88,00R$                 

18 4.000 unid

Confecção de Impressos “Ficha individual do ensino fundamental anos

finais” - 21 x 29.7 cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr fotolito

(Modelo 39)
0,17R$               680,00R$               

19 5.000 unid

Confecção de Impressos "ficha individual do ensino fundamental anos –

Iniciais" - 21 x 29.7cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr fotolito

(Modelo 40)
0,13R$               650,00R$               

20 4.000 unid

Confecção de Impressos "ficha individual educação infantil" - 21 x

29.7cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 180 gr fotolito (Modelo

41)
0,16R$               640,00R$               

21 2.000 unid

Confecção de "Cartões resposta do aluno" - 1 x 0 papel offset 180 gr

(Modelo 42) 0,14R$               280,00R$               

22 33 unid
Confecção de "Cartaz de divulgação" - 4 x 0 - papel offset 75 gr

(Modelo 43) 4,58R$               151,14R$               

23 33 unid

Confecção de "Relatório informativo de participantes" - 1 x 0 offset 75 gr

(Modelo 44) 2,61R$               86,13R$                 

24 33 unid

Confecção de "Manual de instrução complementar " - c/ 5 páginas

cada 1 x 0 - papel offset 75 gr

(Modelo 45)
4,05R$               133,65R$               

25 2.000 unid

Confecção de “Provas Obmep” - nível A - com 2 folhas frente e verso -

4x0 - papel offset - 75 gr

(Modelo 46)
0,36R$               720,00R$               
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26 140 unid

Confecção de "Máscara de correção" - 1 x 0 papel cartolina + corte e

vinco                                                                                                       

(Modelo 47)
1,35R$               189,00R$               

27 55 unid

Confecção de "Banners colorido" - medindo 1,00 x 1,50 m – com o

mapa do município de Valença

(Modelo 48)
58,91R$             3.240,05R$            

28 1.000 unid

Confecção de "Envelopes' -229 x 324 mm - gramatura 80 gr - na cor

amarela – timbre da Prefeitura Municipal de Valença – Secretaria

Municipal de Educação - na cor preta

(Modelo 49)

0,31R$               310,00R$               

29 1.000 unid

Confecção de "Envelope ofício" - 114 x 229 mm - 75 gr - com impressão

do timbre da Prefeitura Municipal de Valença - Secretaria Municipal de

Educação - na cor preta (Modelo 50)
0,15R$               150,00R$               

Total 25.399,97R$          

Validade da Proposta 60 DIAS


