
E 'PANSAO 
COMÉRCIO & SERVIÇOS 

Pregão Presencial No  2017.05.15.1.SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

EXPANSÃO COMERCIO E SERV1COS LTDA ME 
CNPJ 14.455.648/0001-67 1 Insc. Estadual: 06.587.977-5 1 Inc. Municipal: 201970-1 
Endereço: Rua Joao Paulo II, 50 - Centro - Cep 61.600-055 - Caucaia/CE 
Tel.: (85) 3342.8546 ((85) 99910.7070 E-mail: comerciaIexpansaocomercio.com.br   
Dados bancários: Banco do Brasil 1 AG 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, Tránsito e Transporte, do Municipio de Horizonte/CE (com ampla 
participação e cotas exclusivas à ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 01  

ITEM ESPECIFICAÇÃO LJND. QTDE MARCA 
VT. 

UNITARIO 
VT. TOTAL 

Pastas - impressão 4 x 0- papel trIex 250 gramas- lannado frente - 
com bolso interno . Tan. 44x31 cm 

UNIU 3840 EXPANSÃO R$0.60 R$2.304,00 

2 Envelope oflcioll,5x23an-impressâo4xo- papel oftset9Ogramas UNID 1920 EXPANSÃO R$022 R$422,40 
Envelope 15,5x22,5 cm  -  impressão 4 x O - frente - papel otI-sei 120 
gramas 

UNO 1920 EXPANSÃO R$0.25 R$480,00 

Envelope saco 24 x 34 cm - impressão 4 coisa frente- papel ofl-set 120 
gramas 

UNO 1920 EXPANSÃO R$040 R$768.00 

Diário de classe da Educação infantil 	Tant: 17,5x32cni, com alô 80 

páginas 
- impressão em lxi cor, 1 lâmina tam.: 62x32an, ixica 	capa 

ficha 60k9 - páginas em papel offset 75 gramas - encadernação tipo 
espiral  -  capa cristal e contra capa preta  -  Tarn. M. 

UNID 1920 EXPANSÃO R$620 R$11.904,00 

6 

Diário de classe do Ensino Fundamental 1 . Anos Iniciais - II ao 51  - 
Tam.: 17,5x32an, com até 60 páginas - impressão em lxi cor, 1 lâmina 
iam.: 62x32cm, ixicor - capa ficha 601kg- páginas em papel off-set 75 
gramas - encadernação tipo espiral - capa cristal e contra capa preta - 
Tam.A4. 

UNID 1920 EXPANSÃO R$820 R$11.4,00 

7 

Diário de classe do Ensino Fundamental II - Tem.: 17,5x32crn, com até 
80 páginas - impressão em lxi cor. 1 lâmina tam,: 62x32cm, lxi ca - 
Anos Finais -61 ao 91 anos - impressão em ix cor  -  capa ficha 60kg 
páginas em papel oli-set 75 gramas - encadernação tipo espiral - capa 
cristal e contra capa preta - Tem. M. 

UNID 1920 EXPANSÃO R$8,20 R$l 1.904,00 

8 
Bis. 50 x 2  - nota de requisição de material  -  impressão 1 cor - 1 	via 
aperg. 18 kg - 2 via superbond 16 gramas UNID 480 EXPANSÁO R$4,80 R$2,304,00 

Bis. 100 x 1 - oficio timbrado- impressão 4 x O  -  papel offset 75 gramas 
Tam.A4 UNID 1920 EXPANSÃO R$5,20 R$9.984,00 

10 
Bis. 100x1 - requerimento - impressão 4 x 0- papel off-se{ 75 grama 
Tani.A4 

UNID 768 EXPANSÃO R$5,60 R$4.300,80 

11 Ficha de controle de prateleira, impressão 1 x 1, papel ficha 60 kg. Tem. 
A4. 

UNID 3840 R$0,20 R$768,00 EXPANSÃO 

12 

Apostas esooles de Lingua Portuguesa e Matemática em papel A4, 
com até 150 páginas, capa em impressão 4 x 0, 240 gramas, páginas 
em impressão 1 x 1 em papel aperg. 75 gramas. Encadernação tipo 
espiral. Capa Cristal e Contra Preta -TamA4 

UNID 28800 EXPANSÃO R$3,80 R$109.440,00 
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AÇIOStiIaS escolares de Lingua Portuguesa e Matemática em papel A4, 
com até 200 páginas, capa em impressão 4 x 0, 240 gramas. páginas 
em impressão 1 x 1 cm papel aperg. 75 gramas. Capa Cristal e Contra 
Preta -TamA4 

UNID 19M EXPANSÃO R$4,00 R$76.800,0  

14 
Atividades interventoras de Lingua Portuguesa e Matemãtka em papel 
M, com até 100 páginas, em impressão 1 x 1 em papel aperg. 75 
gramas, com grampeamento simples 

UNID 1440 EXPANSÃO R$2,80 R$4.032,00 

15 
Prova ou simulado escolar impresso em papel M. com  até 20 páginas, 
impressão 1 x 1, papel aperg. 75 gramas com grampeanenb únples 

UNID 3~ EXPANSÃO R$0,65 R$24.960,00 

16 Prova ou simulado escolar impresso em papel A4, com até 10 páginas, 
impressão 1 x 1, papel aperg. 75 gramas, com grampeamenb simples 

UNID 38400 EXPANSÃO R$0.38 R$14.592.00 

17 Prova ou simulado escolar impresso em papel PÁ, com até 25 páginas, 
impressão lxi, papel aperg. 75 gramas, com grampeanento simples UNID 28800 EXPANSÃO R$070 R$20.160,00 

18 
Cartazes com impressão colorida para divulgação de eventos diversos 
da Secretaria de Educação - tamanho: 50 x 70 - papel triplex 240 
gramas - laminado frente 

UNID 2880 EXPANSÃO R$1,20 R$3.456,00 

19 
Cartazes com impressão preto/branco para sala de aula com textos 
trabalhados ao longo do ano letivo tamanho Ai (594 mm X Mi mm) - 
papel tdplex 240 gramas - laminado frente 

UNID 1920 EXPANSÃO R$2,00 R$3.840,00 

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

uo 16512 EXPANSÃO R$0,45 R$7.430,40 

21 Cartão de identificação do leitor - impresso colorido, frente e versø no 
tamanho 16 em (largura) por 11cm (altura) no papel 60kg. UNIO 2592 EXPANSÃO R$0,50 R$1.296,00 

22 
Impresso tipo brochura - formato PÁ (fechado) capa: papel ttittex 2509,4 
x O com laminação plástica, miolo papel ofiset 759 - 4X4 -400 páginas - 
até 200 folhas 

UNJO 960 EXPANSÃO R$25,00 R$24.000,00 

23 
Certificados para formação continuada - papel couchê - Tam. PÁ - 4x1 
Cor. 

UNJO 3840 EXPANSÃO R$080 R$3.072,00 

24 

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

UNID 192 EXPANSÃO R$25,00 R$4.800,00 

25 

Diretrizes Curriculares e de avatiaç.ão do processo de ensino 
aprendizagem para os anos iniciais do ensino fundamental no formato 
(A4 fechado) com até 102 páginas. Capa impressão 4>D em papel coche 
240 gramas com impressão colorida, páginas impressão lxi em papei 
aperg.75 gramas, impressão preto/branco. Encademação tipo espiral e 
capa para encadernação supor cristal tine MPP 0,30mm e contra capa 
no mesmo formato. 

UNID 576 EXPANSÃO R$1 8,80 R$10.828.80 

26 

Diretrizes 	Operacionais 	e 	de 	avaliação 	do 	processo 	de 	ensino 
aprendizagem para os anos iniciais do ensino fundamental no formato 
(PÁ fechado) com até 102 páginas. Capa impressão 4x0 em papel coche 
240 gramas com impressão colorida, páginas impressão lxi em papel 
aperg.75 gramas, impressão pretoibranco. Encadernação tipo aspirei e 
capa para encademação supor cristal tine A4PP 0,30mm e conta capa 
no mesmo formato. 

UNID 192 EXPANSÃO R$22,00 R$4.22400 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 
(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E 

SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 
R$369174,40 
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LOTE 02 

ITEM ESPECFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA 
vr. 

UNITÁRIO 
R$ 

VT. TOTAL 

Pastas - impressão 4 x 0 - papel t'lex 250 gramas - laminado frente 
- com bolso interno - Tem. 44x31cm 

UNID 160 EXPANSAO R$0,60 R$96,00 

2 
Envelope oficio 11,503 cm - impressão 4 x O - Papel off5el 9° 
gramas 

UNID 80 EXPANSÃO R$022 R$1760 

Envelope 15,542,5 cm - impressão 4 x O - frente -papel off-set 120 
gramas 

UNO 80 EXPANSÃO R$0,25 	1  R$20,00 

UNO ao EXPANSÃO R$0,40 R$32,00 
Envelope saco 24 x 34 cm - impressão 4 cores frente - papel off-set 
120 gamas 
Diário de classe da Educação Infantil - Tem.: 17,5x32cm, com até 80 
páginas - impressão em lxi cor, 1 lâmina tem.: 62x32an, lxi cor - 
capa ficha 60kg - páginas em papel offset 75 gramas - encadernação 
tipo espiral- capa cristal e contra capa preta - Tem. A4. 

UNID 80 EXPANSÃO R$620 R$496.00 

6 

D3WkI de classe & Ensino Fundamental 1 - Mos Iniciais - 1,  ao 5°-
Tem.: 17,5x32cm, com até 80 páginas - impressão em lxi w, 1 
lâmina iam.: 62x32cm, ixicor - capa ficha 60k9 - páginas em papel 
off-set 75 gramas - encadernação tipo espiral - capa cristal e contra 
capa preta - Tem. A4. 

UNID 80 EXPANSÃO R$6,20 R$496,00 

7 

Diário de classe do Ensino Fundamental II - Tam.:17,5x32cm, com 
até 80 páginas - impressão em lxi cor, 1 lâmina Iam.: 62x32cm, lxi 
cor - Anos Finais -6°ao9° anos - impressão emlxl cor - capa ficha 
60kg - páginas em papel off-set 75 gramas - encadernação tipo espiei 
- capa cristal e contra capa preta - Tem. PÁ. 

UNID 60 R$620 R$496,00 EXPANSÃO 

8 
Bis. 50 x 2- nota de requisição de material - impressão 1 COl -18  via  
aperg. 18 kg-2via supertiond 16 gramas 

UNID 20 EXPANSÃO R$4,80 R$9600 

Bis. 100 x 1 - oficio timbrado - impressão 4 x O - papel offset 75 
gramas - Tem. M 

UNID 80 EXPANSÃO R$5,20 R$416,00 

10 - Bis. lOOxi - requerimento - impressão 4 x 0-papel off-set 75 gramas 
Tem. A4 

UNID 32 EXPANSÃO R$5,60 R$179,20 

11 
Ficha de controle de prateleira, impressão 1 x 1, papel ficha 60 VA. 
Tam.A4. 

UNID 160 EXPANSÃO R$0,20 R$32I00 

12 

Apostilas escolares de língua Portuguesa e Matemática em papel Ã4, 
com até 150 páginas, capa em impressão 4 x 0,240 gramas, páginas 
cm impressão 1 x 1 em papel aperg. 75 gramas. Encadernação tipo 
espiral. Capa Cristal e Contra Preta - Tem M 

UNID 1200 EXPANSÃO R$3,80 R$4560,00 

13 

Apostilas escolares de Língua Portuguesa e Matemática em papel PÁ, 
com até 200 páginas, capa em impressão 4xO,240 gramas, págkas 
em impressão 1 x 1 em papel aperg. 75 gramas. Capa Cristal e 
Conta Preta - Tem PÁ 

UNID 8X EXPANSÃO R$4,00 R$3200,00 

14 
Atividades interventoras de língua Portuguesa e Matemática cm 
papel A4, com até 100 páginas, em impressão 1 x 1 ai papel aperg. 
75 gramas, com grampeamento simples 

UNIU) 600 EXPANSÃO R$2,80 R$1.680,00 

15 
Prova ou simulado escolar impresso em papel A4, com até 20 
páginas, 	impressão 	1 	x 	1, 	papel 	aperg. 	75 	gramas, 	com 
grampeamento simples 

UNID 1600 R$0,65 R$1.040,00 EXPANSÃO 

16 
Prova ou simulado escolar impresso em papel M, com até 10 
páginas, 	impressão 	1 	x 	1, 	papel 	aperg. 	75 	gramas, 	com 
grampeamento simples 

UNID 1600 	EXPANSÃO R$0,38 R$608,00 

17 
Prova ou simulado escolar impresso em papel M. com  até 25 

impressão 	1 	x 	1, 	papel 	aperq. 	75 	qrarnas. 	com 
UNID 

12IIXPANSÃO - R$0,70 R$840,00 

  

(85) 33428546 	11 
wmercial(ç9expansaocomercio.com,br 

expansaocomercio.com.br  \v4i 

EXPANSÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 
CNPJ 14 455.64M001 61  j 	E.: 06.581.977-5  1  I,M.: 201970-1 
Rua João Paulo  II, 50,  Centro, CEP 61.600-055 -  Caucala/CE 

 

  



E PANSÃO 
COMÉRCIO & SERVIÇOS 

grampeamento simples 

18 
Cartazes com impressão colorida para divulgação do eventos diversos 
da Secretaria de Educação - tamanho: 50 x 70 - papel tilplex 240 
gramas - laminado frente 

UNID 120 EXPANSÃO R$1,20 1*144.00 

19 
Cartazes com impressão rwet&brance para sala de aia com textos 
trabalhados ao longo do ano letivo tamanho AI (594 mx 841 mm) - 
papel triplex 240 gramas - lwrnado frente 

UNID 80 EXPANSÃO 1*2,00 R$160.00 

20 
Cartão do Ieitorflivro - impresso colorido, frente e verso no tamanho 
10em (horizontal) por 13 cm (vertical) - papel 60kg 

UNO 688 EXPANSÃO 1*0,45 R$309,60 

21 
Cartão de identificação do leitor - impresso colorido, frente e verso rio 
tamanho 16 cm (largura) por 1 leni (altura) no papel 60kg. 

UNID 108 EXPANSÃO R$0,50 1*54,00 

22 
Impresso tipo brochura - formato A4 (fechado) capa: papel bÇlex 
250g, 4 x O com laminação plástica, miolo papel offset 75 G - 4X4 - 
400 páginas - até 200 folhas 

UNID 40 1*25.00 R$I.000,00 EXPANSÃO 

23 
Certificados para formação continuada - papel couché - Tam. Ã4 - 4*1 

UNO EXPANSÃO R$0,80 R$128,00 

24 

Proposta pedagógica da educação infantil: Um caminho, uma 
construção de saberes, no formato (A4 fechado) com até 250 páginas. 
Capa impressão 4x0 papel coche 240 gramas, i'npiessão colorida - 
páginas impressão lxi 	em papel aperg. 75 gramas, impressão 
colorida. Encadernação tipo espial e capa para encadernação super 
cristal une A4PP 0,30 mm e contra capa no mesmo formato. 

UNO 8 EXPANSÃO R$25,00 1*200.00 

25 

Diretrizes 	Curriculares 	e de 	avaliação do 	processo de 	ensino 
aprendizagem para os anos iniciais do ensino fundamental no formato 
(M fechado) com até 102 páginas. Capa impressão 4*0 em papel 
coche 240 gramas com impressão colorida, páginas impressão lxi em 
papel aperg.75 gramas, impressão preto5ranco. Encadernação tipo 
aspirai e capa para encadernação super cristal uno A4PP 0,30mm e 
contra capa no mesmo formato. 

UNID 24 1*18.80 1*451.20 EXPANSÃO 

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 papel 
coche 240 gramas cem impressão colorida, páginas impressão bd em 
papel aperg.75 gramas, impressão pretoibranoo. Encadernação tipo 
aspirai e capa para encadernação super cristal une A4PP 0,30mm e 
contra capa no mesmo formato. 

UNID 8 EXPANSÃO 1*22,00 R$176,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 
(DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 

°'IØ 927,80 

LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA 
VT. 

UNITÁRIO VT.TOTAL 

1 Pasta Timbrada - impressão 4 x O - papel biplex 250 gramas - laminado frente 	com bolso interno 33cm altura x 23,5 em largura UNID 600 EXPANSÃO R$0,60 1*360.00 

2 

Envelope 11,5 cm altura x 23 em largura - impressão 4 x O - papel off-
set 90 gramas escrita e com Brasão do Município de Horizonte na cor 
verde da Prefeitura Municipal de Horizonte . PMH e do Departamento 
Municipal de Tràrsilo Horizonte/CE - DEMUTRM4, conforme modelo 
anexo. 

UNID 10000 EXPANSÃO R$022 1*2.200,00 

EXPANSÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 
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3 
Envelope Timbrado 11,5 cm  ta  x 23 cm largura  - impressão 4 x 0-
papei oWset 90 graninais, com Brasão do Município de Horizonte  - 
PMH, c»nbme modelo anexo. 

UNID 2000 R$022 R$440,00 EXPANSÃO 

4 
Bis. 100 x 1 - Oficio Timbrado  -  impressão 4 x 0- papel oh-sei 75 
gramas com Brasão do Município de Horizonte  -  PMH, conbrme 
modelo anexo. 

UNID 20 EXPANSÃO R$9,80 R$196,00 

5 

Bis. 50x2 -  Termo de Apreersão de Veículo  -  medindo 29,5cm a&ira x 
21 cm largura; auto copia6; numerado; em 2 vias, sendo 11  via na 
cor franco picotado e? via na cor verde; com Brasão do Município 
de Horizonte  - PMH e do Departamento Municipal de Trânsilo 
HorizontelCE -  DEMIJTRAN. 

UNID 45 EXPANSÃO R$8,50 R$382,50 

6 

Bis. 50x3- Auto delnfraçâodeTrãnsib- medindo 21 an altura x 14 
cm largura  - auto copiabvo; numerado; Em 3 vias, sendo 1' via na cor 
branco picotado,? via na cor amarelo picato e a 3' via na cor verde; 
com Brasão do Municipio de Horizonte  -  PMHe do Departamento 
Municipal de Trânsito Horizonte/CE  - DEMIJTRAN. 

UNID 300 EXPANSÃO R$9,50 R$2.850,00 

Bis. 100 x 2 -  Termo de Liberação de Veículo  - medindo 29,5 cm 
altura x 21 em largura  -  impressão 1 cor verde -  1' via apergamõihado 
18 kg na cor: Branca —2' via supeitond 16 gramas na cor: verde, com 
o brasão municipal da Prefeitura Municipal de Horizonte  -  PMH e do 
Departamento Municipal de Trânsito Horizonte/CE  -  DEMUTRAN. Bis. 
50x2-TermodeLiberaçãode Veiculo —medü4o29,5an altura x2l 
cm largura  -  auto oopialivo; numerado: em 2 vias, sendo 1' via na cor 
branco picotado e 2' via na cor verde com Brasão do Município de 
Horizonte 	- 	PMH 	e 	do Departamento 	Municipal de 	Trânsito 
Horizonte/CE - DEMU1RAN. 

UNID 45 EXPANSÃO R$1080 ' 1*486 00 

8 

Bis.  50x2  - Teimo de Apreensão de Moto  -  medindo 29,5 cm altura x 
21 cm largura  -  auto copiadvo; numerado; em 2 vias, sendo 1' via na 
cor franco picotado e? via na cor verde; com Brasão do Município 
de Horizonte  -  PMH e do Departamento Municipal de Trânsito 
Horizonte/CE  -  DEMIJTRAN. 

UNID 45 EXPANSÃO R$11,00 R$495,00 

VALOR TOTAL 00 LOTE 03 
(SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) R$7.409,50 

Valor global da proposta: R$ 394311,50 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E ONZE 
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

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) 
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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 demais ônus pertinentes à 
fabricação e transporte do objeto licitado. 

CaucaialCEj06de Junho de 2017. 

EXPANSÃOCO -'ClOE R C' LTDAME 
CNP.J: 14.455,64810001-67 

Francisco Cleudiano Lima de Meio Souza 
CPF: 031.067.953-28 

Sócio - Administrador 
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PREFE TURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - CEARÁ 	 / 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 2017.05.15.1 - SRP 

RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA CENTRAL LTDA - ME 
CNPJ.: 03.117.440/0001-11 - CGF.: 06.279.266-0 - IMPF.: 154354-7 
END.: Av. Carapinima, no. 1870 - Benfica - Cep.: 60015-290 
FoneÇax: (85) 3252.3948 - 99663.4333 - 98726.3046 - Fortaleza - Ceará 
?-maiI: graficacentrallhotmail.com  
Banco: 104- OP. 003- C/C: 1290-4. 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material Gráfico, destinados a Secretaria de 
ducação e Secretaria do Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, do Município de 
rizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme 

Bspeciflcações contidas no Termo de Referência. 

PROPOSTA DE PREÇOS  
LOTE -01 AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 

Pastas impressão 4x0-papel triplex 250 
gramas laminado frente . com Bolso interno, 
Tam. 44x31cm 

2 	
Envelope 15,5x23cm, impressão 4x0 -papel 
off-set 90 gramas 

Envelope saco 24x34 cm - impressão 4 cores 
frente- papel off-set 120 gramas 

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

Diário de classe da Educação Infantil - Tam.: 
17,5x32cm,com até 80 páginas- Impressão 
em lxi cor, 1 lâmina tam. 62x32cm,lxlcor - 
capa ficha 60kg- páginas em papel offset 75 
gramas - encadernação tipo espiral . capa 
cristal e contra capa preta - Tam. A4. 

6 

Diário de classe do Ensino Fundamental 1 - 
Anos Iniciais- 1* ao 5 . Tam.: 17,5x32cm, 
com até 80 páginas - impressão 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. 
Diário de classe do Ensino Fundamental II - 
Tam.:17,5x32cm, com até 80 páginas - 
Impressão em iXicor, llámina tam.: 
62x32cm,lXi cor - Anos Finais - E.  ao Yanos 
- impressão em 1x1 cor - capa ficha 60kg-
páginas em papel off-set 75 gramas, 
encadernação tipo espiral - capa cristal e 
contra ca.. preta - Tam. A4. 

MARCA ::UND QUANT. 
VALOR 

UNIT 
VALOR UNIT 
P/EXTENSO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
P/EXTEN$01 

Grafica 

Central 
3.840 0,80 oitenta centavos 

três mil e setenta e 
dois reais 

Grafica 

Central 
UNO trinta centavos 

quinhentos e 
setenta e seis reais 

Grafica 

Central 
UNO 

trinta e cinco 
centavos 

672,00 
seiscentos e setenta 

e dois reais 

Grafica 

Central 
1.920 0,60 

sessenta 
centavos 

1.152,00 
um mil, cento e 
cinquenta e dois 

reais 

Grafica 

Central 
UNO 1.920 9,80 

nove reais e 
oitenta centavos 

18.816,00 
dezoito mil, 
oitocentos e 

dezesseis reais 

Grafica 

Central 
XM 1920 9,80 

nove reais e 
oitenta centavos 

18.816,00 
dezoito mil, 
oitocentos e 

dezesseis reais 

Grafica 

Central 
1920 9,80 

nove reais e 
oitenta centavos 

18.816,00 
dezoito mil, 
oitocentos e 

dezesseis reais 
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8 

Bis. 50x2 -nota de requisição de material 
- Graf'ica 

impressão icor - 1 via aperg. 18 kg - 2via 
superbond 16 gramas 

Central 
UNO 480 7,00 sete reais 3.360,00 

três mil, trezentos e 

sessenta reais 

Bis. 100 x 1 - ofício timbrado - impressão 
4x0- papel offset 75 gramas - Tam. A4 

Grafica 

Central 
UNO 1.920 9,00 nove reais 17,280,00 

dezessete mil, 

duzentos e oitenta 

reais 

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

Grafica 

Central 
UNO 768 9,00 nove reais 6.912.00 

seis mil, novecentos 

e doze reais 

11 
Ficha de controle de prateleira, impressão 

lxi, papel ficha 60 kg. Tam. A4. 

Grafica 

Central 
UNO 3.540 0,20 vinte centavos 768,00 

setecentos e 

sessenta e oito reais 

12 

Apostilas escolares de língua Portuguesa e 

Matemática em papel A4, com até 150 

páginas, capa em impressão 4x0, 240 

gramas, páginas em impressão lxi em papel 

aperg. 75 gramas. Encadernação tipo espiral. 

Capa Cristal e Contra Preta- Tam A4 

Grafica 

Central 
UNO 28800 6.80 

seis reais e 

oitenta centavos 
195.840,00 

cento e noventa e 

cinco mil, 

oitocentos e 

quarenta reais 

13 

Apostilas escolares de Língua Portuguesa e 

Matemática em papel A4, c/ até 200 

páginas, capa em impressão 4x0,240 

gramas, páginas em impressão lxi cm papel 

aperg. 75gramas. tapa Cristal e Contra Preta 

- Tam A4 

Grafica 

Central 
UNO 19.200 7,80 

sete reais e 

oitenta centavos 
149.760,00 

cento e quarenta e 

nove mil, setecentos 

e sessenta reais 

14 

Atividades interventoras de Língua 

Portuguesa e Matemática em papel A4, com 

até 100 páginas, em impressão lxi em papel 

aperg. 75 gramas, com grampeamento 

simples 

Central 
UNO 

Grafica cinco 
14.400 5,80 

reais e 

oitenta centavos 
83.520,00 

oitenta e três mil, 

quinhentos e vinte 

reais 

15 

Prova ou simulado escolar impresso em 

papel A4, com até 20 páginas, impressão 

lxi, papel aperg. 75 gramas, com 

rampeamento simples 

Grafica 

Central 
UNO 38.400 0,80 oitenta centavos 30.720,00 

trinta mil, 

setecentos e vinte 

reais 

16 

Prova ou simulado escolar impresso em 

papel A4, com até 10 páginas, impressão 

lxi, papel aperg. 75 gramas, com 

grampeamento simples 

Grafica 

Central 
UNO 38.400 0,70 setenta centavos 26.880,00 

vinte e seis mil, 

oitocentos e oitenta 

reais 

10,7 

Prova ou simulado escolar impresso em 

papel A4, com até 25 páginas, impressão 

lxi, papel aperg. 75 gramas, com 

grampeamento simples 

Grafica 

Central 
UND 28.800 1,10 

um real e dez 

centavos 
31.680,00 

trinta e um mil, 

seiscentos e oitenta 

reais 

ia 

Cartazes com impressão colorida para 

divulgação de eventos diversos da Secretaria 

de Educação - tamanho: 50x70 -papel tripiex 
240 gramas - laminado frente 

Grafica 

Central 
UNO 2.830 2,10 

dois reais e dez 

centavos 
6.048,00 

seis mil e quarenta e 

oito reais 

19 

Cartazes com impressão preto/branco p/ 

sala de aula com textos trabalhados ao 

longo do ano letivo tamanho AI (594mm X 

841 mm) -papel triplex 240 gramas - 
laminado frente 

Grafica 

Central 
UNO 1.920 2,10 

dois reais e dez 

centavos 
4.032,00 

quatro mil e trinta e 

dois reais 

20 

Cartão do leitor/livro - impresso colorido, 
frente e verso no tamanho 10cm 

(horizontal) por 13 cm (vertical) - papel 60kg 

Grafica 

Central 
UNO 16.512 0,40 

quarenta 

centavos 
6.604,80 

seis mil, seiscentos e 
quatro reais e 

oitenta centavos 

21 

Cartão de identificação do leitor- impresso 

colorido, frente e verso no tamanho 16 cm 

(largura) por 11cm (altura) no papel 60kg. 

Grafica 

Central 
UNO 2.592 0,60 

sessenta 

centavos 
1.555,20 

um mil, quinhentos 

e cinquenta e cinco 

reais e vinte 

centavos 
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VALOR 
UNIT 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA 
VALOR 
TOTAL 

VALOR UNIT 
P/EXTENSO 

VALOR TOTAL 
P/EXTENSO 

LOTE - 02 - COTA DE 4% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Pastas . impressão 4x0- papel tríplcx 250 
1 
	

gramas -laminado frente - com bolso interno 

- Tam. 44x31cm 

Grafica 

Central 

trezentos e vinte 
reais 

UNO 160 2,00 dois reais 320,00 

2 	
Envelope oficio 11,5x23 cm - impressão 4x0 - 
papel offset 90 gramas 

trinta e cinco 
centavos 

Grafica 

Central 
UND 80 0,35 28,00 vinte e oito reais 

Envelope 15,5x22,5 cm- impressão 4x0 
frente,papel oIl-set 120 gramas 

Envelope saco 24 x 34 cm - impressão 4 
cores frente,papel off-set 120 gamas 

Grafica 

Central 

Grafica 

Central 

trinta e oito 
centavos 

setenta e dois 
centavos 

trinta reais e 
quarenta centavos 

cinquenta e sete 
reais e sessenta 

centavos 

3 

4 UNO 

UNO 80 

80 

0,38 

0,72 57,60 

30,40 

Diário de classe da Educação Infantil, Tam.: 
17,5x32cm, com até 80 páginas - Impressão 

Grafica 

Central 
vinte e um reais 

e sessenta 
um mil, setecentos 
e vinte e oito reais 

5 UND 80 21,60 1.728,00 

••S•S•0O 
GRÁFICA CENTRAL 

r.fIc.c.nIr.IlCbot,nSl.con, 

22 

Impresso tipo brochura - formato A4 
(fechado) capa: papel tritlex 250g, 4x0 com 
laminação plástica, miolo papel offset 75g 
4X4 - 400 páginas - até 200 folhas 

Grafica 

Central 
UNO 960 28,00 vinte e oito reais 26.88000 

vinte e seis mil, 
oitocentos e oitenta 

reais 

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

Grafica 

Central 
UNO 3.840 0.70 setenta centavos 2.683.00 

dois mil, seiscentos 
e oitenta e oito reais 

24 

Proposta pedagógica da educação infantil: 
Um caminho,uma construção de saberes, no 
formato (A4 fechado) com / até 250 páginas. 
Capa impressão 4x0 papel coucM 240 gr, 

impressão colorida - páginas impressão 1X1 

em papel aperg. 75 gramas, impressão 
colorida. Encadernação tipo espiral e capa 
para encadernação super cristal line A4 PP 
0.30 mm e çontra capa no mesmo formato. 

Grafica 

Central 
UNO 192 38,00 

trinta e oito 
reais 

7.296,00 
sete mil, duzentos e 
noventa e seis reais 

25 

DiretrizesCurriculares 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 1*1 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 19,80 

dezenove reais 	e 
oitenta centavos 

11.404,80 

onze mil, 
quatrocentos e 
quatro reais e 

oitenta centavos 

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 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 line A4PP 
0,30mm e contra capa no mesmo formato. 

Grafica 

Central 
UNO 192 26,00 vinte e seis reais 4,992,00 

quatro mil, 
novecentos e 

noventa e dois reais 

VALOR TOTAl. DO LOTE POR EXTENSO: (seiscentos e oitenta mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos) 680.140,80 
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em lxi cor, 1 lâmina tam. 62x32cm,lxlcor - 
capa ficha 60kg - páginas em papel offset 75 
gramas  - encadernação tipo espiral -  capa 
cristal e contra capa preta -  Tam. A4. 

centavos 

6 

Diário de classe do Ensino Fundamental 1-
Anos inicialsl ao 5.. Tam.: 17,5x32cm, com 
até 80 páginas - impressão em iXicor, 1 
lâmina tam.: 62x32cm, lxlcor,capa ficha 
60kg - páginas em papel off-set 75 gramas - 
encadernação tipo espiral - capa cristal e 
contra capa preta - Tam. *4. 

Grafica 

Central 
UNO 80 21,60 

vinte e um reais 
e sessenta 
centavos 

1.728,00 
um mil, setecentos 
e vinte e oito reais 

 

Diário de classe do Ensino Fundamental II-
Tam.: 17,5x32cm, com até 80 páginas - 
Impressão em lflcor. 1 lâmina tam.: 
62*32cm, lxlcor - Anos Finais -& ao 9' 
anos- impressão em lxi cor - capa ficha 
60kg  - páginas em papel off-set 75 gramas, 
encadernação tipo espiral -capa cristal e 
contra capa preta - Tam. *4. 

Grafica 

Central 
UND 80 21,60 

vinte e um reais 
e sessenta 
centavos 

1.728,00 
um mil, setecentos 
e vinte e oito reais 

 

8 
Bis. 50x2  - nota de requisição de material -Grafica 
impressão 1 cor  -  II via aperg. 18 kg -21 via 
superbond 16 gramas 

Central 
UND 20 11.85 

onze reais e 
oitenta e cinco 

centavos 
237,00 

duzentos e trinta e 
sete reais 

Bis. 100x1-ofício timbrado - impressão 4*0 - 
papel offse(75 gramas - Tam. *4 

Grafica 

Central 
UND 80 9,60 

nove reais e 
sessenta 
centavos 

768,00 
setecentos e 

sessenta e oito reais 

10 
Bis. 100x1-requerimento -impressão 4*0- 
papei off-set 75 gramas - Tam. *4 

Grafica 

Central 
UNO 32 10,70 

dez reais e 
setenta centavos 

342,40 

trezentos e 
quarenta e dois 
reais e quarenta 

centavos 

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

Grafica 

Central 
UND 160 0,4$ 

quarenta e oito 
centavos 

76,80 
setenta e seis reais 
e oitenta centavos 

12 
mo  

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

Grafica 

Central 
UNO 1.200 14,90 

quatorze reais e 
noventa 
centavos 

17.880,00 
dezessete mil, 

oitocentos e oitenta 
reais 

13 

Apostilas escolares de língua Portuguesa e 
Matemática em papel *4, com até 200 
páginas, capa em Impressão 4*0, 240 
gramas, páginas em impressão lxi em papel 
aperg. 75 gramas. Capa Cristal e Contra 
Preta - Tam A4 

Grafica 

Central 
UND __: 17,80 

dezessete reais e 
oitenta centavos 

14.240,00 
quatorze mil, 

duzentos e quarenta 
reais 

14 

Atividades interventoras de Língua 
Portuguesa e Matemática em papel *4, com 
até 100 páginas, em impressão lxi cm papei 
aperg. 75 gramas, com grampeamento 
simples 

Grafica 

Central 
UND -:: 

dezessete reais e 
oitenta centavos 

10.680,00 
dez mil, seiscentos e 

oitenta reais 

15 

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

Grafica 

Central 
UNO 1.600 0.82 

oitenta e dois 
centavos 

1.31200  , um mil, trezentos e 
doze reais 

16 
Prova ou simulado escolar impresso em papei 
*4, com até 10 páginas, impressão 1 	1, 
papei aperg. 75 gramas, com grampeamento 

Grafica 

Central 
UND1.600 0,74 

setenta e quatro 
centavos 

1.184,00 
um mil, cento e 
oitenta e quatro 

reais 
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18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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Sk.a.SSflhetm 
simples 

Prova ou simulado escolar impresso em papel 
A4, com até 25 páginas, impressão lxi, papel 
aperg. 75 gramas, com grampeamento 
simples 

Grafica 

Central 
UNO 1.200 1,17 

um real e 
dezessete 
centavos 

1.404,00 
um mil, 

quatrocentos e 
quatro reais 

Cartazes com impressão colorida para 
divulgação de eventos diversos da Secretaria 
de Educação - tamanho: 50x70 -papel trlplex 
240 gramas - laminado frente 

Grafica 

Central 
UND 120 2,14 

dois reais e 
quatorze 
centavos 

256,80 

duzentos e 
cinquenta e seis 
reais e oitenta 

centavos 
Cartazes com Impressão preto/branco para 
sala de aula com textos trabalhados ao 
longo do ano letivo tamanho AI (594 mm X 
841 mm)  -  papel trlplex 240 gramas - 
laminado frente 

Grafica  

Central  
UNO 80 2,14 

dois reais e 
quatorze 
centavos 

171,20 
cento e setenta e 
um reais e vinte 

centavos 

Cartão do leitor/livro. impresso colorido, 
frente e verso no tamanho 10cm 
(horizontal) por 13 cm (vertical) - papel 601q; 

Grafica 

Central 
UND 688 0,45 

Central  

quarenta e cinco 
centavos 

309,60 
trezentos e nove 
reais e sessenta 

Cartão de Identificação do leitor- Impresso 
colorido, frente e verso no tamanho 16 cm 
(largura) por llem (altura) no papel 6 0kg. 

Grafica  

Central 
UNO 1 0,60 

sessenta 
centavos 

64,80 
sessenta e quatro 

reais e oitenta 
centavos 

impresso tipo brochura  -  formato A4 
(fechado) capa: papel trlplex 250g, 4x0 com 
lamInação plástica, miolo papel offset 75g - 
4X4 -  400 páginas - até 200 folhas 

Grafica 

Central 
UNO 40 49.40 

quarenta e nove 
reais e quarenta 

centavos 
1.976,00 

um mil, novecentos 
e setenta e seis 

reais 

Certificados p1  formação continuada - papei 
couchê - ram. A4 - 4x1 Cor. 

Grafica 

Central 
UNO 160 3,70 . 

três reais e 
setenta centavos 

59200 
quinhentos e 

noventa e dois reais 

Proposta pedagógica da educação infantil: 
Um caminho, uma construção de saberes, 
no formato (A4 fechado) com até 250 
páginas. Capa impressão 4x0 papel couchê 
240gramas, impressão colorida, páginas 
impressão lxi em papel aperg. 75 gramas, 
impressão colorida. Encadernação tipo 
espiral e capa para encadernação super 
cristal une MPP 0.30 mm e contra capa no 
mesmo formato. 

Grafica 

Central 
UNO 8 67,45 

sessenta e sete 
reais e quarenta 
e cinco centavos 

S39,60 
quinhentos e trinta 

e nove reais e 
sessenta centavos 

Diretrizes Currlcuiares 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 me A4PP 0,30mm e contra capa no 
mesmo formato. 

Central 

Grafica 
UNO 24 36,75 

trinta e seis reais 
e setenta e cinco 

centavos 
882,00 

oitocentos e oitenta 
e dois reais 

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 papel 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 

Grafica 

Central 
UNO 8 46,50 

quarenta e seis 
reais e cinquenta 

centavos 
372,00 

trezentos e setenta 
e dois reais 
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cristal une A4PP 0,30mm e contra capa no 
mesmo formato. 

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: (cinquenta e oito mil, novecentos e oito reais e vinte centavos) 58.908,20 

LOTE  -  03 EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. 
VALOR 

UNiT 

VALOR UNIT 
P/E)U(NSO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAIa 
 	P/EnENSO 

Pasta Timbrada  -  impressão 4x0- papel 
trlplex 250 gramas  -  laminado frente  -  com 
bolso interno 33cm altura x 23,5 cm largura 

Grafica 

Central 
UNO ® 2,20 

dois reais e vinte 
centavos 

1.320,00 
um mil, trezentos 

e vinte reais 

2 

Envelope 11,5 cm altura x 23 em largura. 
Impressão 4x0-papel off-set 90 gramas 
escrita e com Brasão do Município de 
Horizonte na cor verde da Prefeitura 
Municipal de Horizonte  -  PMH e do 
Departamento Municipal de Trânsito 
Horizonte/CE  -  DEMUTRAN, conforme 
modelo anexo. 

Grafica 

Central 
UND 10.000 0,35 

trinta e cinco 
centavos 

350000 
três mil, 

quinhentos reais 

Envelope Timbrado 11,5 cm altura x 23 cm 
largura -impressão 4x0  -  papei off-set 90 
gramas, c/Brasão do Município de Horizonte 
-  PMH, conforme modelo anexo. 

Grafica 

Central 
UNO 2.000 0,35 

trinta e cinco 
centavos 

7'D0O setecentos reais 

Bis. lOOxl- oficio timbrado- impressão 4x0. 
papei offset 75 gramas com brasão do 
município de horizonte-PMH, conforme 
modelo anexo 

Grafica 

Central 
UND 20 12,00 doze reais 240,00 

duzentos e 
quarenta reais 

Bis. 50x2-Termo de Apreendo de Veículo  - 
medindo 29,5cm altura x 21 cm largura; 
auto coplativo; numerado; em 2vias. sendo 
1"na cor branco picotado e 2' via na cor 
verde; com Brado do Município de 
Horizonte  -  PMH e do Departamento 
Municipal de Trânsito Horizonte/CE 
DEMUTRAN. 

Grafica 

Central 
UNO 45 13.73 

treze reais e 
setenta e três 

centavos 
617,85 

Seiscentos e 
dezessete reais e 
oitenta e cinco 

centavos 

6 

Bis. 50x3  -  Auto de Infração de Trânsito  - 
medindo21 cm altura x 14 cm largura  .  auto 
coplativo; numerado; Em 3vias, sendo li via 
na cor branco picotado, 2' via na cor 
amarelo plcato e a 31  via na cor verde; com 
Brado do Município de Horizonte  - PMH e 
do Departamento Municipal de Trânsito 
Horizonte/CE  -  DEMUTRAN. 

Grafica 

Central 
UND 300 16,10 

dezesseis reais e 
dez centavos 

483000 
quatro mil, 

oitocentos e 
trinta reais 

Bis. 100x2. Termo de Uberação de Veículo  - 
medindo 29,5 cm altura x 21 cm largura  - 
impressão 1 cor verdeS li via 
apergamlnhado 18 kg na cor: Branca -21 via 
superbond 16 gramas na cor: verde, com o 
brado municipal da Prefeitura Municipal de 
Horizonte- PMH e do Departamento rtamento 
Municipal de Trânsito Horizonte/CE  - 
DEMUTRAN. Bis. 50x2 -Termo de Liberação 
de Veículo -medindo 29,5 cm altura x 21 cm 
largura  -  auto copiativo; numerado; em 2 
vias, sendo li  via na cor branco picotado e 
21 via na cor verde com Brado do Município 
de Horizonte -PMH e do Departamento 

Grafica 

Central 
UNO 45 20,40 

vinte reais e 
quarenta 
centavos 

918,00 
novecentos e 
dezoito reais 
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'-a 

900,00 novecentos reais 
Grafica 
Central 

UNO 45 20,00 vinte reais 

  

	L- 	- 
GRÁFICA CENTRAL 
•raflc.cwtS 	Loa.,, 

Municipal de Trânsito Horizonte/CE - 
DEMUTRAN. 
Bis. 50x2 - Termo de Apreensão de MotoS 
medindo 29,5 cm altura x 21 cm largura - 
auto coplativo; numerado; em 2 vias, sendo 
livia na cor branco picotado e 21 via na cor 
verde; com Brasão do Município de 
Horizonte - PMH e do Departamento 
Municipal de Trânsito Horizonte/CE - 
DEMUTRÂN. 
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VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: (treze mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) 	 13 025,85 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 752.074,90 (setecentos e cinquenta e dois mil e setenta e 
quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

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

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. 

eclaramos sob as penalidades cabíveis, que tem pleno conhecimento de todos os 
râmetros 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 § 41. do artigo 30. da Lei Complementar ri' 
123/2006. 
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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 no. 92002103135, expedida em 
09/05/1994, órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n°. 146.211.423-72, como representante legal 
desta empresa. 

Fortaleza, 05 de Junho de 2017. 
GRÁFICA CENTRAL LTDA 

o 

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

CPF.: 146211423-72 
Sócio Gerente 

SIÃÇ}000gARA . CARTORI0 	
MACHADO ,QRIALLZA CARIORIO o07 OFICIO 

JOÃO  
TASCL,Âo: CICERO MOZART C 	 CE 

MAhADO - cNPJ: 573 422004l .32 

Rua florisno PtiOtO. ir lIS .C*flUO 	 a 
.CEP 50.025.130. 1citaIfl . 

tal lSSt 320111001 Fax' SI) 32OI.1l3 . 
 C4flII. 

cIm$ClUdOlogmocom 

Cód.: 014913. econheç—o a(s) assinaturas) porSEM,5LHANÇAdo 

(I)WALtEB CMkLOS pgSSOI' CACAU 
Do que dou té. Fortaleza, 05 de junho de 2017. Total: RS 415 

• 
SELO 2- AAC769118-Ã182 . Válido som.tTt4\Com selO de 

autenticidade.  A 

o 
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