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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - CEARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 2017.05.15.1 - SRP 

RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA CENTRAL LTDA - ME 
CNPJ.: 03.117.44010001-.11 - CGF.: 06.279.266-0 - IMPF.: 154354-7 
END.: Av. Carapinima, ri'. 1870 - Benfica - Cep.: 60015-290 
Fonefax: (85) 3252.3948 - 99663.4333 - 98726.3046 - Fortaleza - Ceará 
e-mail: graficacentrall@hotmail.com  
Banco: 104- OP. 003 - C /C: 1290-4. 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material Gráfico, destinados a Secretaria de 
Educação e Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, do Município de 
Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme 
especificações contidas no Termo de Referência. 

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA 
LOTE -01 AMPLA CONCORRÊNCIA 

DESCRIÇÃO 

	

t. VALOR VALOR UNIT 	VALOR 
M 	.:.W40 QUANT. UNIT 

	P/EXTENSO 	TOTAL  
VALOR TOTAL 

P/EXTENSO 
ITEM 

Pastas-  impressão 4x0-papel triplex 250 
m gramas laminado frente - co 	Bolso interno, 

Tam. 44x31cm 

Grafica 

Central 
UND 3.840 0,74 

setenta e quatro 
centavos 

2.841,60 

dois mil, oitocentos 

e quarenta e um 
reais e sessenta 

centavos 

2 
Envelope 15,Sx23cm, impressão 4x0 -  papei 
otvset 90 gramas 

Grafica 
Central 

UNO 1.920 0,22 
vinte e dois 

centavos 
422,40 

quatrocentos e 
vinte e dois reais e 
quarenta centavos 

Envelope 15,5x22,5 cm  -  Impressão 4x0  - 
frente- papel off-set 120 gramas 

Grafica 
Central 

UND • 1.920 0,2 5 
vinte e cinco 

centavos 
480,00 

quatrocentos e 
oitenta reais 

Envelope saco 24x34 cm  -  impresso 4 cores 
frente- papei off-set 120 gramas 

Grafica 
Central 

UND 1.920 0,40 
quarenta 
centavos 

76800 
sétecentos e 

sessenta e Oito reais 

Diário de classe da Educação Infantil  -  Tam.: 
17,5x32cm,com até 80 páginas- impressão 
em lxi  cor, 1 lâmina tam. 62x32cm,ixlcor  - 
capa ficha 501q; -  páginas em papei offset 75 
gramas- encadernação tipo espiral  -  capa 
cristal e contra capa preta  -  Tam. A4. 

Grafica 
Central 

UNO 1.920 3.05 
três reais e cinco 

centavos 
595600 

cinco mil, 
oitocentos e 

cinquenta e seis 
reais 

6 

Diário de classe do Ensino Fundamental 1-
Anos iniciais  -  r ao 5'- Tam: 17,5x32cm, 
com até 80 páginas' impresso em lxi cor. 
1 lamina tam.: 62x32cm, ixlcor.  .capa ficha 
60kg' páginas em papel off-set 75 gramas -
encadernação tipo espiral  -  capa cristal e 
contra capa preta  -  Tam. A4. 

Grafica 

Central 
UNO 1920 3,05 

três reais e cinco 
centavos 

reais 
 

5.856.00 

cinco mil, 
oitocentos e 

cinquenta e seis 

7 

Diário de classe do Ensino Fundamental 11-
Tam.:17.5x32cm, com até 80 páginas  - 
impressão em iXicor, ilâmina tam.: 
62x32cm,1XZ cor -  Anos Finais -6' ao 9anos 
- impressão em lxi cor -  capa ficha 60kg  - 
páginas em papel off-set 75 gramas, 
encadernação tipo espiral - capa cristal e 

Grafica 
Central 

UND 1920 3,05 
três reais e cinco 

centavos 
S.8S6,0O 

cinco mil, 
oitocentos e 

cinquenta e seis 
reais 
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contra capa preta  -  Tam. *4. 

8 
Bis. 50x2  -  nota de requisição de material- 
impressão icor- P via aperg. 18 kg  -  2'via 
superbond 16 gramas  

Grafica 
Central 

UNO 480 3,50 
três reais e 
cinquenta 
centavos 

1.680,00 
um mil, seiscentos e 

oitenta reais 

4x0- papel offset 75 gramas Tam. *4 
Bis. 100 xl - oficio timbrado -  impressão cinco Grafica 

UNO 
Central  

1.920 5,20 
reais e 

vinte centavos 
9.984,00 

nove mil, 
novecentos e 

oitenta e quatro 
reais 

10 
Bis. lOOxl- requerimento  -  impressão 4x0  - 
papel off-set 75 gramas, Tam. A4 

Grafica 
Central 

UNO 768 5,60 
cinco reais e 

sessenta 
centavos 

4.300,80 
quatro mil, 

trezentos reais e 
oitenta centavos 

11 
Ficha de controle de prateleira, impressão 
1x11, papel ficha 60 kg. Tam.  *4. 

Grafica 
Central 

UNI) 3.840 0.12 doze centavos 460,80 
quatrocentos e 
sessenta reais e 
oitenta centavos 

12 

Apostilas escolares de Língua Portuguesa e 
Matemática em papei A4, com até 150 
páginas, capa em impressão 4x0, 240 
Bramas, páginas em impressão lxi em papel 
aperg. 75 gramas. Encadernação tipo espiral. 
Capa Cristal e Contra Preta  . Tam *4 

Grafica 
Central 

LI 28800 4,00 atro reais 115.200,00 
duzentos reais 

cento e quinze mil, 

13 

Apostilas escolares de língua Portuguesa e 
Matemática em papel *4, c/ até 200 
páginas, capa em impressão 4x0,240 
gramas, páginas em impressão lxl cm papei 
aperg. isgramas. Capa Cristal e Contra Preta 
-  Tam A4 

Grafica 
Central 

UNI) 19.200 4,80 
quatro reais e 

oitenta centavos 
92.160,00 

noventa e dois mil, 
cento e sessenta 

reais 

14 

Atividades Interventoras de Língua 
Portuguesa e Matemática em papei A4, com 
até 100 páginas, em impressão lxi em papel 
aperg. 75 gramas, com grampeamento 
simples 

Grafica 

Central  
UNI) 14' 400 2,80 

reais  

dois reais e 
oitenta centavos 

40.320,00 
quarenta mil, 

trezentos e vinte 

15 

Prova ou simulado escolar impresso em 
papei A4, com até 20 páginas, impressão 
lxi, papel aperg. 75 gramas, com 
grampeamento simples 

Grafica 
Central 

UNI) 38.400 0,80 oitenta centavos 30.720,00 
trinta mil, 

setecentos e vinte 
reais 

16 

Prova ou simulado escolar impresso em 
papel *4, com até 10 páginas, impressão 
lxi, papei aperg. 75 gramas, com 
grampeamento simples 

Grafica 

Central 
UNO 38.400 0,40 

Quarenta 
centavos 

15.360.00 
quinze mil, 

trezentos e sessenta 
reais 

17 

Prova ou simulado escolar Impresso em 
papel *4, com até 25 páginas, impressão 
lxi, papei aperg. 75 gramas, com 
grampeamento simples 

Grafia 

Central 
UNO 28.800 1,10 

um real e dez 
centavos 

31.680,00 
trinta e um mil, 

seiscentos e oitenta 
reais 

18 

Cartazes com impressão colorida para 
divulgação de eventos diversos da Secretaria 
de Educação  -  tamanho: SOxiO -papel tripiex 
240 gramas- laminado frente 

Grafia 

Central 
UNI) 2.880 0,80 oitenta centavos 2.304,00 

dois mil, trezentos e 
quatro reais 

19 

Cartazes com impressão preto/branco p1 
sala de aula com textos trabalhados ao 
longo do ano letivo tamanho Ai (594mm X 
841 mm)  - papei triplex 240 gramas - 
laminado frente 

Grafica 
Central 

UNI) 1.920 1,00 um real 1.920,00 
um mil, novecentos 

e vinte reais 

20 
Cartão do leitor/livro  -  Impresso colorido, 
frente e verso no tamanho 10cm 
(horizontal) por 13 cm (vertical)  -  papel 60kg 

Grafica 
Central 

UNI) 16.512 0.10 dez centavos 1.651,20 

um mil, seiscentos e 
cinquenta e um 

reais r 	e vinte - 
centavos 
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21 
Cartão de identificação do leitor - Impresso 
colorido, frente e verso no tamanho 16 cm 
(largura) por 11cm (altura) no papel 6Olcg. 

Grafica 
Central 

UND 2.592 0,40 
quarenta 
centavos 

1.036,80 
um mil e trinta e 

seis reais e oitenta 
'centavos 

22 

Impresso tipo brochura - formato M 
(fechado) capa: papei triplex 250g. 4x0 com 
laminação plástica, miolo papel offset 75g 
4X4 - 400 páginas - até 200 folhas 

Grafica 
Central 

UNO 960 22,00 vinte e dois reais 21.120,00 
vinte e um mil, 

cento e vinte reais 

23 
Certificados p/formação continuada -papei 
couchê - tam. A4 - 4x1 Cor. 

Grafica 
Central 

UNO 3S40 0,36 
trinta e seis 
centavos 

1.382,40 
um mil, trezentos e 
oitenta e dois reais 

e quarenta centavos 

24 

Proposta pedagógica da educação infantil: 
Um caminho, uma construção de saberes, 
no formato (A4 fechado) com / até 250 
páginas. Capa impressão 4x0 papel couchi 
240 gr, impressão colorida- páginas 
impressão lxi em papel aperg. 75 gramas, 
impressão colorida. Encadernação tipo 
espiral e capa para encadernação super 
cristal une A4 PP 0,30 mm e çontra capa no 
mesmo formato. 

Grafica 
Central 

UNO 192 17,00 dezessete reais 3164,00 
três mil, duzentos e 
sessenta e quatro 

reais 

25 

Diretrizes Curriculares e de avaliação do 
processo de ensino aprendizagem para os 
anos iniciais do ensino fundamental no 
formato (A4 fechado) com até 102 páginas. 
Capa Impressão 4x0 em papel couchê 240 
gramas com impressão colorida, páginas 
impressão lxi em papel aperg.75 gramas, 
impressão preto/branco. Encadernação tipo 
aspirai e capa para encadernação super 
cristal tine A4PP 0,30mm e contra capa no 
mesmo formato. 

Grafica 

Central 
UNO 576 7,00 sete reais 4.032,00 

quatro mil e trinta e 
dois reais 

26 

Diretrizes Operacionais e de avaliação do 
processo de ensino aprendizagem para os 
anos iniciais do ensino fundamental no 
formato (A4 fechado) com até 102 páginas, 
Capa impressão 4x0 em papei couchê 240 
gramas com impressão colorida, páginas 
impressão lxi em papei aperg.75 gramas, 
impressão preto/branco. Encadernação tipo 
aspirai e capa para encadernação super 
cristal une A4PP 0,30mm e contra capa no 
mesmo formato, 

Grafica 
Central 

UNO 192 7.00 sete reais 1.344,00 
um mil, trezentos e 
quarenta e quatro 

reais 

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: (Quatrocentos e dois mil reais) 402.000.00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA READEQUADA: R$ 402.000,00 (Quatrocentos e dois mil, 
reais). 

Validade da Proposta: 60 dias a partir da data de abertura dos envelopes. 

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Compra/Fornecimento, conforme os termos do edital 

Prazo de Execução: conforme os termos do edital 

Condições de Pagamento: conforme os termos do edital 
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Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de 
pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. 

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem 
a ser ofertados por meio de lances verbais estão inclusos todos os custos e despesas, tais 
como: impostos, taxas, fretes e outros. 

Declaramos sob as penas da lei, que para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso 
VII, do art. 41. da Lei Federal n°. 10.520, de 17/07/2002, que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, para participação no presente 
certame licitatório. 

•

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que tem pleno conhecimento de todos os 
parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que 
nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Declaramos sob as penas da lei, que nossa proposta atende integralmente aos requisitos 
deste edital e seus anexos; 

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos e sujeitamo-nos integralmente com os 
termos deste edital e seus anexos; 

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos 
termos da Lei Complementar n°. 12312006 e Lei 147/2014, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, ser MICRO EMPRESA-ME nos termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 41. do artigo 31. da Lei Complementar n° 
123/2006. 

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto 
desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e 
que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceitação e cumpriremos todas as obrigações 
contidas no Edital de Pregão Presencial acima referido e seus anexos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
WALTER CARLOS PESSOA CACAU, Carteira de Identidade n°. 92002103135, expedida em 
09/05/1994, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n°. 146.211.423-72, como representante legal 
desta empresa. 

Fortaleza, 09 de Junho de 2017. 
GRÁFICA CENTRAL LTDA 

Waiter Carlos Pessôa Cacau 
RG.: 92002103135 - SSP-CE 

CPF. 146.211.423-72 
Sócio Gerente 
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Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de 
pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. 

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem 
a ser ofertados por meio de lances verbais estão inclusos todos os custos e despesas, tais 
como: impostos, taxas, fretes e outros. 

Declaramos sob as penas da lei, que para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso 
VII, do art. 40. da Lei Federal n°. 10.520, de 17/07/2002, que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, para participação no presente 
certame licitatório. 

•

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que tem pleno conhecimento de todos os 
parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que 
nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Declaramos sob as penas da lei, que nossa proposta atende integralmente aos requisitos 
deste edital e seus anexos; 

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos e sujeitamo-nos integralmente com os 
termos deste edital e seus anexos; 

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos 
termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e Lei 147/2014, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, ser MICRO EMPRESA-ME nos termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4°. do artigo 30. da Lei Complementar n° 
123/2006. 

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto 
desta licitação; que não possuímos nenhum fato Impeditivo para participação deste certame e 
que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceitação e cumpriremos todas as obrigações 
contidas no Edital de Pregão Presencial acima referido e seus anexos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
WALTER CARLOS PESSOA CACAU, Carteira de Identidade n°. 92002103135, expedida em 
09/05/1994, órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n°. 146.211.423-72, como representante legal 
desta empresa. 

Fortaleza, 09 de Junho de 2017. 
GRÁFICA CENTRAL LTDA 

Walter Carlos Pessôa Cacau 
RG.: 92002103135- SSP-CE 

CPF.: 146211423-72 
Sócio Gerente 
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E PANSAO 
COMERCIO & SERVIÇOS 

Pregão Presencial W 2017.05.15.1-SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

EXPANSÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 
CNPJ 14.455.64810001-67 	1 	Inse, Estadual: 06.587.977-5 	Insc. Municipal: 
201970-1 
Endereço: Rua Joao Paulo II, 50 - Centro - Ceio 61,600-055 - Caucaia/CE 
Tel.: 	(85) 	3342.8546 	/ 	(85) 	99910.7070 	 E-mail: 
canerc ia  @expansaocmierc lo .can  ,b r 
Dados bancários: Banco do Brasil 1 PC) 8077-2 1 CC 1026-X 

1. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material Gráfico, destinados 
a Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
Transporte, do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas 
exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS 

LOTE 02 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
Yr. 

UNITÁRIO VT. TOTAL  

Pastas - 	impressão 4 x O - papel triplex 250 
gratas - laminado frente - cmi bolso interno - 
Tn 44x31ati 

LNID 180 B$JW R$0.60 R$96,00 

2 Envelope oficio 11,5x23 cm— impressão 4 X O - ,pel offset 90 grni  U4ID 80 S(P*M) R$0,22 R$17.60 

fiwe tope 15,5x22,5 mi - irrpressao 4 x O - frente 
LI4ID 80 aoWM) R$0,251  R$20,00 —Mel off-set 120 gramas  

Envelope saco 24 x 34 au - impressão ' coras
UNO) off-set 120 gatas R$32,00frente—papel 80 E*~ R$0,40 

Diário de classe da Educação Infantil - Tan.: 
17,5x32ati, cnn até 80 páginas - impressão em 1x1 
cor, 1 lâmina ta-n.: 62x32an, lxi cor - capa ficha 

liii) 80 BG'fttG R$6,17 R$493,60 60k9 	- 	páginas 	em papel 	offset 	75 grai 	- 
encsernaçao tipo espiral - capa cristal e contra 
capa preta - Tan. A4. 

6 

Diário de classe do Ensino Fundamenta[ 1 - Anos 
Iniciais - V ao 50 - Tan.: 17,5x32an, cczn até 80 
páginas - inlnessão an lxi cor, 	1 	lâmina iam.: 
62x32mi, Ixicor - capa ficha 60kg - páginas eu 
papel 	off-set 	75 	gratas - 	encadernaçào 	tipo 
espiral - capa cristal e contra capa preta - Tan. 
A4. 

UJID 80 BIW' R$6.20 R$496,00 

Diário de classe do Ensino Fundamental 	11 - (JllD Teu. :17,5x32an, corri até 80 páginas - lnjressâo 0~ R$6,20, R$496,OO 

EXPANSÃO COME*dOÉSERVICOS LTDÃ - 
CNPJ 4.4S5.64&0001-67 i 1.E.:06.587.977-5 	iMf 2019704: 
Rua João Paulo II, 50, Centro. CEP 61.600-055 - Caucaia/CE 

(85) 3342:8546 
comercial€expansaocomercio.com.br  

w*wexpansocomercio.com.br 
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COMERCIO & SERVIÇOS 

ar lxi cor, 	1 	I%nina lati.: 62x32an, lxi cor 	- 
Mas Finais - 60  ao 90  anos - Impressão ar lxi 
cor -  capa ficha 60kg - páginas ar papel off-set 
75 gran 	- 	encadernação tipo espiral - capa 
cristal e contra capa preta  -  Tar. A4. 

$ 
Bis. 50 x 2  - nota de requisição de rmterial - 
knpressão 1 cor - 1' via aperg. 18 kg -  2' via Lt4lD 20 8~ R$4,80 R$96,00 
sqerbond 16 9, a 

Bis. 100 x 1 - oficio tkitrado -  inçressão 4 x O 
-  papel offset 75 grames - Tan. A4 LNID 80 D~ R$5,20 R$416,00 

10 
Bis. lOOxi -  requerflnto  -  irrçressão 4 x 0-papel 
off-set 75 gramas  -  Tar. A4 WID 32 8~R$5,50 R$176,00 

11 Ficha de controle de prateleira, Impressão 1 x 
1, papel ficha 60 kg. Tem. A4. INID 160 8~ R$0,20" R$32,00 

12 

13 

Apostilas 	escolares 	de 	Língua 	Portuguesa 	e 
Ivbtaitica ar papel A4, ccni até 150 páginas, capa 
mi impressão 4 	x 	0, 	240 gramas, 	páginas cim 
impressão 1 	x 	1 	ar papel 	aperg. 	75 gramas. 
Encadernação tipo espiral. Capa Cristal e Contra 
Preta  -  TanA4 

LIII) 1200 86I R$3,75 R$4.500,00 

Apostilas 	escolares 	de 	Língua 	Portuguesa 	e 
VMtmtica empapei  A4, com até 200 páginas, capa 
ar impressão 4 	x 	0, 	240 	gramas, 	páginas ar U'IID 800 eQw's00 R$3,80 R$3.040,00 
impressão 1 x 1 ar papel aperg. 75 gratas. Capa 
Cristal e Contra Preta  -  TanA4 

14 

Atividades Interventoras de Língua Portuguesa e 
Wtfltica ar papel A4, cor até 100 páginas, au UIID 600 8~ R$2.8O R$1.680,00 k'rpressao 1 x 1 ar papel aperg. 75 gratas, cmi 
graeattnto simples 

15 
Prova ou simulado escolar impresso mi papel A4, 
cmiaté 20 páginas, impressão 1 x 1, papel aperg. 
75 gratas, cor graeaitnto $ iies 

LNID 1600 DFflM) R$0.651 R$1.040,00 

16 
Prova ou simulado escolar impresso mi papel A4, 
cante  10 páginas, impressão 1 x 1, papel aperg. 
75 grai, cor grarçeatanto simples 

1t'IID 1600 eb R$0,38 R$608,00 

17 
Prova ou simulado escolar Wtresso ar papel A4, 
canaté 25 páginas, impressão 1 x 1, papel aperg. 
75 gramas, cor grai-peatanto skiifles 

LIII) 1200 Sak) R$0,70 R$840,00 

18 

Cartazes cor impressão colorida para divulgação 
de eventos diversos da Secretaria de Ecbcação 
tamanho: 50 x 70 - papel triplex 240 gramas  - 
laminado frente 

R$1,20 R$144,OO 

19 

Cartazes cmi bpressao preto/branco para sala de 
aula cor textos 	trabalhados ao 	longodo ano 
letivo ta~ A1 (594 nrn X 841 rm) 	.  papel 
triplex 240 gratas - laminado frente 

LNID R$2,00 R$160,0O 

20 
Cartão 	do 	leitor/livro 	- 	ktçresso colorido, 
frente e verso no tau.dio bar (horizontal) por 
13 ar (vertical) - papel 601q1 

WI) 688 DPN.Sk) R$0.45 
/ 

R$309.60 

EXPANSÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME 
CNPJ 14.455.64810001.67 1 l.E: 0658/.9//-5 1 LM 201ÇiO1 
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UNITÁRIO 

R$ 

   

R$0,55 

   

/ 
R$O.2O R$2.000.00 
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COMERCIO & SERVIÇOS 

21 
Cartão de 	identificaçãoifeitor 	- 	Impresso 
colorido, 	frente 	e 	verso no 	ta~ 16 cmLNID 
(largura) por IIQTI (altura) no papel 60k9. 

108 
- 

SPI 
1 

R$0,50 R$54,00 

22 

Impresso  tipo brochura - formato A4 (fechado) 
capa: papel 	triplex 2509, 4 x 0 ccii Iaiiinação 
plástica, miolo papel offset 75 O  -  4X4  -  400 
páginas  -  até 200 folhas 

IND 40 8~ R$25,00 R$1.000,00 

23 Certificados para fomaglo continuada, - papelLINID 
couchi  -  Tat.  A4 - 4x1  Cor. 

160  8~ R$0,80 R$128.00 

24 8 E)31* 
/ 

R$25.00 R$200,0O 

P1 	ta pedagógica da educação 	infantil: 	Ibi 
caminho, n construção de saberes, no formato 
(A4 fechado) cem até 250 páginas. Capa irtnessão 
4x0 papei coche 240 gramas, impressão colorida 

 - IND páginas impressão lxi mi papel aperg. 75 gratas, 
impressão colorida. Encadernação tipo espiral e 
capa para encadernação super cristal 	une MW 
0,30 mii e contra capa no mesm formato. 

25 

Diretrizes 	Curriculares 	e 	de 	avaliação 	do 
processo de ensino aprendizagem para os anos 
Iniciais do ensino funda-nental 	no formato (A4 
fechado) ccii até 102 páginas. Ca inxessão 4x0 
empapei coche 240 gratas can iiressão colorida, 
páginas impressão lxi mi papel aperg.75 grains, 
Impressão 	preto/branco. 	Encadernação 	tipo 
aspirai e capa para encadernação super cristal 
une  MW 0,3~ e contra capa no imsm formato. 

IND 24 EXBt&) R$18,70 R$448,80 

26 

Diretrizes 	Operacionais 	e 	de 	avaliação 	do 
processo de ensino aprendizagmi para os anos 
iniciais do ensino fundamental 	no formato (A4 
fechado) ccii até 102 páginas. Capa inxessão 4x0 
empapei coche 240 gratas ccii impressão colorida, 
páginas Impressão lxi mi papel aperg.75 gratas, 
Impressão 	preto/branco. 	Encadernação 	tipo 
aspirai 	e capa para encadernação super cristal 
une  MW O ,3Onn e contra capa no meam foimato. 

t.NID 8 SPNak) 
/ 

R$22,00 R$176.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 
(DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 16 69960 

LOTE 03 

ESPECIFICAÇÃO 

Pasta Tbrtrada - inpressao 4 x O - papel triplex 
250 gratas - latinado frente - ccii bolso interno 1 [til) 
33at altura x 23,5 cm larga 	  
Bwelcpe 11,5 au altura x 23 an largura -tl 
Impressão  4 x O - papel off-set 90 gratas escrita 

EXPANSÃO COMERCIO E SERVICOS LIDA  . W. 
CNPJ 4.455.648/00!Y57 21 1€: 06.587.977-5 1 UI 2t9Ol 
Rua Jaáo Paulo II, 50, Centra, CP 61.600.055 . CaucaiCE 

UNO. QTDE. 

600 

ITEM 

1 



E PANSÃO 
COMERCIO & SERVIÇOS 

e ccii Brasão do Município de Horizonte na cor 
verde da Prefeitura Municipal de Horizonte - PM-4 
e 	do 	Departamento 	Municipal 	de 	Trânsito 
Horizonte/CE - DBQtJTR4, contorne rmdelo anexo. 
Envelope Timbrado 11,5 cii altura x 23 crin largura 

- impressão 4 x O - papei off-set 90 gramas, carn1)41) 
Brasão do Ntrsicipio de Horizonte - PM-j contorne 
nlo anexo. 

2000 8~R$020 R$40000 

4 
Bis. 100 x 1 - Oficio Tiitrado - iwpressão 4 x O 
- papei otf-set 75 gramos ccrn Brasão dof*inlcípio 
de Horizonte - P111, conforme modelo anexo. 

1)41) 20 8R4SD R$9.60 R$192,00 

5 

Bis. 	50x2 - Teimo de Apreensão de Veiculo 
nSindo 29,5cm altura 	x 	21 	cm 	largura; 	auto 
copiativo; nLrnerado; em 2 vias, sendo 11  via na 
cor branco picotado e 2' via na cor verde; caiu 
Brasão do Município de Horizonte 	- PtwH e do 
Oepartaiento Municipal de Trânsito Horizonte/CE 
- a. 

LIII) 45 8~ R$7.60 R$342,OO 

6 

Bis. 50x3 . Auto de Infração de Trânsito - 
nindo 21 cii altura x 14 au largura - auto 
copiativo; ntrnerado; Bii 3 vias, sendo V via na 
cor branco picotado, 2 	via na cor amarelo 
picato e a 3,1  via na cor verde; cai, Brasão do 
Mricipio de Horizonte - PM-I e do Departamento 
Mriicipai de Trânsito Horizonte/CE . DBV1JTR'J. 

1)41) 300 E) R$8.00 R$2.400,00 

7 

Bis. 100 x 2 . Temia de Liberação de Velculo - 
rindo 29,5 ciialtura x 21 cii largura - impressão 
1 cor verde - P via aperganinhado 18 kg na cor: 
Branca- V via superbond 16 gramas na cor: verde, 
ccii o brasão municipal da Prefeitura Municipal 
de Horizonte . PMI e do Departamento Municipal 
de Trânsito Horizonte/CE - DRyUT'1. Bis. 50x2 - 
Termo de Liberação de Veiculo - medindo 29,5 cii 
altura 	x 	21 	cri 	largura 	. 	auto 	copiativo; 
numerado; au 2 vias, sendo P via na cor branco 
picotado e r via na cor verde co-ri Brasão do 
M.ricipio de Horizonte - PM-I e do Departarnito 
Mziicipa! de Trânsito Horizonte/CE . O&vUiJ. 
BIs. 50x2 - Tem» de Apreensão de Moto . medindo 
29,5 cm altura x 21 cm largura . auto copiativo; 
nwierado; em 2 vias, sendo P via na cor branco 
picotado e 28  via na cor verde; ccii Brasão do 
Mziiclplo de Horizonte - PM-I e do Departamento 
M.nicipal de Trânsito Horizonte/GE  - DB4J1R'1. 

1)41) 45 EW~ R$9,00 R$405,00 

8 (til) 45 B' R$957 ' R$43065 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 
(SEIS MIL. QUATROCENTOS E NOVENTA  E NOVE  REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) • 499,65 

EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS UDA -.ME 
(NP 14455648/000! 67 	E.; 06.58 	2019701 
Rua Joâo Pauo II. 50. (eflro. CEP 6'.600-1)55  
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Valor global da proposta: R$ 23.199,25 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE 

REAIS E VINTE E CINOCENTAVOS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura 

Marca: Expansão Serviços (para todos os itens cotados) 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão 

incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, 

tributos, deslocamento de pessoal e dais ónus pertinentes á fabricação e 

transporte do objeto licitado. 

Caucaia(CE,b9 de Junho de 2017. 

EXPANSÃO tJDMERCIO E SERICOS LTDA ME 

OPJ: 14.455.648/0001-67 

Francisco Cleudiano Lima de Meio Souza 

Q'F: 031.067.953-28 

Sócio -Administrador 
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