
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
ATENÇÃO: SETOR DE COMPRAS

A empresa CARDOSO & PINHEIRO LTDA ME, vêm através desta apresentar proposta de preços para 
os materiais solicitados conforme descriminação na tabela abaixo.

IT E M D E S C R IÇ Ã O  D O  M A T E R IA L U N D
Q TD

G E R A L
V A L O R

U N IT Á R IO
V A L O R
T O T A L

1
Adesivo de vinil para carro 0,40x0,30 cm - 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), 
com impressão digital em policromia.

Und 6.970 7,00 48790,00

2
Adesivo de vinil para carro 0,50x0,20 cm - 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), 
com impressão digital em policromia.

Und 100 6,00 600,00

3
Adesivo de vinil para moto 0,15x0,15 cm - 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), 
com impressão digital em policromia.

Und 5.850 2,00 11700,00

4
Adesivos 10x20 cm - Impressão em adesivo 
vinílica (night and day), com impressão digital 
em policromia.

Und 6.300 1,80 11340,00

5
Adesivos 15x30 cm - Impressão em adesivo 
vinílica (night and day), com impressão digital 
em policromia.

Und 6.250 3,00 18750,00

6
Adesivos 20x20 cm - Impressão em adesivos 
vinílica (night and day), com impressão digital 
em policromia.

Und 6.300 3,00 18900,00

7 Criação e impressão digital em adesivo leitoso M2 2.000 125,00 250000,00

8
Banner (60x100 - lona), Impressão em lona 
vinílica (night and day), com impressão digital 
em policromia.

Und 3 72,00 216,00

9 Banner de identificação - semteps (80x120 - 
lona) Und 1 72,00 72,00

10 Banner de identificação dos serviços - cadastro 
único/bolsa família (80x120, lona) Und 1 72,00 72,00

11 Banner de identificação dos serviços - eras 
(80x120, lona) Und 1 72,00 72,00

12 Banner de identificação dos serviços - creas 
(80x120, lona) Und 1 72,00 72,00

13
Banner lona vinílica 120x90 para eventos - 
Impressão em lona vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.485 72,00 106920,00

14
Banner lona vinílica 2.0 x 1.20 para eventos - 
Impressão em lona vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.480 152,00 224960,00

15
Banner lona vinílica 3.0 x 1.20 para eventos - 
Impressão em lona vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.370 212,00 290440,00
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16
Criação, diagramação e impressão de banner 
em lona medindo 1,00 x 1, 50 m, com 
impressão digital, em policromia.

Und 1.000 215,00 215000,00

17 Criação, diagramação e impressão digital de 
lona 280 gr com acabamento em madeira. M2 1.300 70,00 91000,00

18 Criação, diagramação e impressão digital de 
lona 280 gr sem acabamento. M2 1.300 70,00 91000,00

19 Faixas em lonas totalmente coloridas 4.0m x 
1.0m Und 620 325,00 201500,00

20
Criação, diagramação de placas de inauguração 
de prédios públicos em chapa de aço inox com 
inscrição em baixo relevo tam (60x40 cm)

Und 445 1250,00 556250,00

21

Exibição de placas de identificação em 
departamentos da secretaria e logradouros 
públicos para divulgação de eventos e 
identificação de prédios da secretaria, impresso 
em lona 440gr, com estrutura em ferro para 
fixação.

M2 800 480,00 384000,00

22
Peças gráficas de identificação da semop para 
veículos em geral em serviços (logomarca) - 
dimensões: 50x20cm - tipo, imã

Par 1 300,00 300,00

23
Peças gráficas de identificação da semop para 
veículos em geral em serviços (com logomarca) 
- dimensões: 50x20cm - tipo, adesivo

Par 28 300,00 8400,00

24

Peças gráficas de identificação da semop em 
placa com cavalete em madeira para sinalização 
horizontal para serviços em geral (com 
logomarca) - dimensões: 100x80cm - 
especificação: adesivo vinil (cast) com coa 
acrílica, liner acrílico e impressão digital, 
espessura: 0,1 Omm. - tipo, adesivos

Und 100 300,00 30000,00

25
Placa de identificação para o serviço de 
conveniência polo caraparú (1,20x2,00m - lona 
com estrutura de alumínio)

Und 1 300,00 300,00

26 Placa de sinalização vertical padrão contran, 
reflexivas e com medidas mínimas de 40x40cm. Und 500 130,00 65000,00

27

Placas de identificação de departamentos 
internos da secretaria, confeccionados em pvc 
com 2mm de espessura, cor branco, com 
aplicação de adesivo e impressão digital da 
identificação de cada sala ou departamento, 
medindo 10x25cm cada peça.

Und 4.010 16,00 64160,00

28 Placas de identificação para o centro de idoso 
(1,20x2,00m - lona com estmtura de alumínio) Und 1 580,00 580,00

29

Placas de identificação para o centro de 
referencia especializada de assistência social - 
creas (1,20x2,00m - lona com estrutura de 
alumínio)

Und 1 580,00 580,00

30
Placas de identificação para o centro de 
referências de assistência social - eras 
(1,20x2,00m, lona com estrutura de alumínio)

Und 1 580,00 580,00
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31 Placas de identificação para o conselho tutelar 
(1,20x2,00m - lona com estrutura de alumínio) Und 8 580,00 4640,00

32
Placas de identificação para o serviço de 
conveniência polo americano (1,20x2,00m - 
lona com estrutura de alumínio)

Und 1 580,00 580,00

33
Placas de identificação para o serviço de 
conveniência polo santa lúcia (1,20x2,00m - 
lona com estrutura de alumínio)

Und 1 580,00 580,00

34

Bandeira do brasil (modelo bordado, med: 
1,20x0,80m) - confeccionada em tecido 100% 
poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido 
sobre tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 300,00 150000,00

35

Bandeira do município de santa izabel/pa- 
(modelo bordado, med: 60x40cm)- 
confeccionada em tecido 100% poliéster com 
fio de alta resistência e malha bloqueada 
idesmalhável. Para uso interno ou externo. 
Costuradas com aplicações de tecido sobre 
tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 250 300,00 75000,00

36

Bandeira do município de santa izabel/pa- 
(modelo bordado, med:1,20x0,80m)- 
confeccionada em tecido 100% poliéster com 
fio de alta resistência e malha bloqueada 
idesmalhável. Para uso interno ou externo. 
Costuradas com aplicações de tecido sobre 
tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 300,00 150000,00

37

Bandeira do pará (modelo bordado, med: 
1,20x0,80m)- confeccionada em tecido 100% 
poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido 
sobre tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 300,00 150000,00

38 Bonés com logomarca em policromia Und 1.380 25,00 34500,00

39 Camisa pólo, cores variadas, sublimação total 
frente e costa. Und 1.200 32,00 38400,00

40 Camisas (tam p, m, g, gg - tecido em algodão) Und 580 26,00 15080,00

41 Camisas, sublimadas em tecido pv nos 
tamanhos p, m e g Und 10.000 26,00 260000,00

42 Camiseta personalizada fio 36 com manga em 
algodão p/m/g, sublimação total frente e costa Und 1.350 26,00 35100,00

43 Faixas tec. Branco p/ eventos 400x080 cm Und 500 280,00 140000,00

44 Uniforme para os usuários do centro de idosos 
(tam g - tecido em algodão) Und 100 36,00 3600,00

45 Uniforme para os usuários do centro de idosos 
(tam m - tecido em algodão) Und 20 36,00 720,00

46 Uniforme para os usuários do centro de idosos 
(tam gg - tecido em algodão) Und 50 36,00 1800,00
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47
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 08 - tecido 
em algodão)

Und 30 36,00 1080,00

48
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 10 - tecido 
em algodão)

Und 40 36,00 1440,00

49
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 12 - tecido 
em algodão)

Und 40 36,00 1440,00

50
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 14 - tecido 
em algodão)

Und 10 36,00 360,00

51
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 16 - tecido 
em algodão)

Und 10 36,00 360,00

52
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam p - tecido em 
algodão)

Und 10 36,00 360,00

53
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam pp - tecido 
em algodão)

Und 10 36,00 360,00

54
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 08 - tecido 
em algodão)

Und 40 36,00 1440,00

55
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 10 - tecido 
em algodão)

Und 40 36,00 1440,00

56
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 12 - tecido 
em algodão)

Und 50 36,00 1800,00

57
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 14 - tecido 
em algodão)

Und 20 36,00 720,00

58
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 16 - tecido 
em algodão)

Und 10 36,00 360,00

59
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam m - tecido 
em algodão)

Und 10 36,00 360,00

60
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam p - tecido 
em algodão)

Und 20 36,00 720,00

61
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam pp - tecido 
em algodão)

Und 10 36,00 360,00

62 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam -16 tecido em algodão) Und 21 36,00 756,00

63 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 02 - tecido em algodão) Und 13 36,00 468,00

64 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 04 - tecido em algodão) Und 17 36,00 612,00
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65 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 06 - tecido em algodão) Und 30 36,00 1080,00

66 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 08 - tecido em algodão) Und 15 36,00 540,00

67 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 10 - tecido em algodão) Und 31 36,00 1116,00

68 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 12 - tecido em algodão) Und 33 36,00 1188,00

69 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 14 - tecido em algodão) Und 10 36,00 360,00

70 Botton 6x6 cm - policromia Und 850 6,80 5780,00

71
Carimbo autoentitado, em material plástico , 
personalizado, pequeno, área da base 
14x38mm

Und 610 35,00 21350,00

72 Carimbo autoentitado, em material plástico, 
personalizado, médio, área da base 22x59mm Und 610 38,00 23180,00

73 Carimbo autoentitado, em material plático, 
personalizado, grande, área da base 40x60 mm Und 610 45,00 27450,00

74

Confecção e impressão 4x0 de cartões em pvc 
flexível branco, com 0,76mm de espessura, 
formato padrão 54x 85mm, com presilhas para 
crachás, (“jacaré”), com alça em plástico, em 
policromia. Protetor de crachá, rígido, vertical, 
com alças para presilhas, na cor transparente 
(para acoplar cartões nas dimensões 
54x85mm). Impresso com brasão do município, 
identificação do servidor (nome e foto)

Und 5.350 18,00 96300,00

75

Crachá em pvc; com dimensões 5,4 cm largura 
x 8,5 cm altura; foto digitalizada; impressão 
colorida; com dados: nome, função, matrícula, 
vínculo; outros dados no verso; com assinatura 
digital da unidade frente e verso

Und 6.150 18,00 110700,00

76

Criação, impressão e exibição de outdoor em 
impressora digital, medindo 3,00x9,00 m, para 
divulgação de eventos da secretaria municipal 
de assistência social

Und 800 730,00 584000,00

77

Auto de infração (21x29,7 )- Papel 
autocopiativo, bloco no modelo a4 em três vias, 
com cores diferentes sendo a primeira em 
branca. Bloco 50x3 vias.

Und 100 25,00 2500,00

78 Bandeirinha do município de santa izabel, do 
pará e do brasil em papel ap 75g 21x15cm. Und 90.000 0,45 40500,00

79 Bloco de anotações, com 100 folhas, timbrado, 
personalizado, medindo: 11x16cm Und 1.300 4,20 5460,00

80

Bloco de autuação de trânsito- confeccionado 
em papel auto-copiativo (carbonado), em 03 
vias coloridas, fonte na cor preta. Com as 
seguintes dimensões: 13cm largura x 26,5 cm 
de comprimento. Cada bloco contém 25 
formulários (Jogos) 25x3.

Bloco 10.000 18,20 182000,00
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81
Bloco de requisição de 2 vias - bloco com 50 
folhas, confeccionado em papel A4, numerado e 
serrilhado.

Bloco 1.700 12,00 20400,00

82 Bloco requisição combustível 3 vias 
c/log/colorido 15x11, numerado e serrilhado. Und 550 12,00 6600,00

83 Bloco Requisição Material diversos 2 vias 
15x25 cm, numerado e serrilhado. Bloco 2.950 12,00 35400,00

84 Carnês de IPTU no papel couche 115g, 
policromia com corte e vinco Und 10.000 0,90 9000,00

85
Confecção de capa de processo em papel 40kg 
com logotipo em policromia, com corte e vinco, 
Tam. 32x22,5 cm

Und 8.000 1,10 8800,00

86 Confecção de convite, em papel couchê 170g 
tam. 10x15 cm, policromia c/envelope Cento 1.465 6,80 9962,00

87 Confecção de convite, em papel couchê 300g 
tam. 21x29,7 cm, policromia c/ envelope Cento 1.515 9,80 14847,00

88 Confecção de envelope em papel ap 200g, tam. 
22x32cm2, timbrado, policromia Cento 1.465 1,80 2637,00

89 Confecção de envelope em papel ap 200g, tam. 
24x34cm2, timbrado, policromia Cento 1.215 1,90 2308,50

90 Convite papel reciclado gramatura tam. 
14,8x21,220 gg/m2 - Artes Diversas Und 3.470 1,80 6246,00

91 Envelope personalizado grande, tamanho 
36x36, policromia, papel ap 120g Und 3.200 2,80 8960,00

92 Envelope personalizado médio 25x18, 
policromia, papel ap 120g Und 3.700 2,20 8140,00

93 Envelope personalizado pequeno ofício, 
policromia, papel ap 120g Und 3.200 1,40 4480,00

94
Notificação (21x29,7 -bloco no modelo a4 três 
vias com cores diferentes sendo a primeira 
branca, com numeração sequencial)

Bloco 100 13,00 1300,00

95

Termo de apreensão de produtos e 
equipamentos (21x29,7 - bloco no modelo a4 
três vias com cores diferentes sendo a primeira 
branca, com numeração sequencial)

Und 2.000 0,35 700,00

96
Prontuário suas para utilização eras e creas - 
modelo padrão (em anexo) papel ap 90g - 4/4 
cores

Und 2.000 0,78 1560,00

97 Boletim da educação infantil, papel ap 180g, 
tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,58 2900,00

98
Boletim escolar de ensino fundamental, papel ap 
180g. Formato 18cmx23cm, frente e verso, 
monocolor.

Und 11.000 0,58 6380,00

99

Caderneta da educação infantil, capa frente e 
verso, colorida em papel ap 180g, miolo em 
papel ap 75g sendo 2 páginas coloridas e 34 
páginas em monocolor, formato a3 aberto, 
grampeada.

Und 350 17,80 6230,00
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100

Caderneta do 1o e 2o ano, capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 
75g com 60 páginas em monocolor, formato a3 
aberto, grampeada.

Und 250 23,80 5950,00

101

Caderneta do 3o, 4o e 5o ano, capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 
75g com 40 páginas em monocolor, formato a3 
aberto, grampeada.

Und 250 22,80 5700,00

102

Caderneta do 6o ao 9o ano, capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 
75g com 32 páginas em monocolor, formato a3 
aberto, com 04 serrilhas grampeada.

Und 3.000 15,80 47400,00

103 Declaração e termo de responsabilidade papel 
ap 180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 1.000 0,68 680,00

104 Declaração, papel ap 180g, tamanho a4, só 
frente, monocolor Und 13.000 0,58 7540,00

105 Ficha de avaliação de educação física, papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 4.000 0,68 2720,00

106 Ficha de matricula da educação infantil, papel 
ap 180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,58 2900,00

107 Ficha de matricula do fundamental papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 15.000 0,58 8700,00

108 Ficha de atendimento individual (21x29,7 - 
modelo papel a4) Und 2.000 0,37 740,00

109 Ficha individual, papel ap 180g, tamanho a4, só 
frente, monocolor. Und 15.000 0,68 10200,00

110 Folha de frequência Und 3.000 0,33 990,00

111
Formulário de certificado educação 
fundamental, papel ap 180g, tamanho a4, frente 
em policromia e verso monocolor.

Und 4.000 0,63 2520,00

112
Formulário de certificado educação infantil, 
papel ap 180g, tamanho a4, frente em 
policromia e verso monocolor.

Und 3.000 0,63 1890,00

113 Histórico escolar, papel ap 180g, tamanho a4, 
só frente, monocolor Und 15.000 0,78 11700,00

114 Parecer descritivo da educação infantil, papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,30 1500,00

115 Parecer descritivo do 1o e 2o ano, papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,30 1500,00

116 Requerimento papel tamanho a4, só frente, 
monocolor Und 2.000 0,35 700,00

117 Ressalva, papel ap 75g, formato 15cmx21cm, 
só frente, monocolor. Und 15.000 0,35 5250,00

118
Cartaz tamanho 46x64cm papel reciclado 
gramatura 120g, policromia (100 Artes 
Diferentes)

Und 7.000 4,80 33600,00

119 Cartazes de divulgação da campanha (30x40 - 
papel sulfite) - 30 Artes Diferentes Und 2.500 3,80 9500,00

off-setgrafica@hotinail.coin 98136-9616 / 99632-6065

Cardoso & Pinheiro Ltda. - ME - Alameda Sebastião Fernandes, 154 - Saudade I - CEP. 68741-190
CNPJ 09.579.264/0001-16- Inscrição Estadual 15.273.423-6 - Castanhal - Pará



BELEM UNIFORMES & BRINDES EM GERAL EIRELI
CNPJ:24.361.473/0001-82 Inscrição Estadual: 15.517.961-6
ROD. AUG. M. NEGRO KM 1 Bairro:PARQUE GUAJARA (ICOARACI)

PROPOSTA DE PREÇOS 00 006°
A
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará \  f  \ € ' .

Conforme solicitado segue proposta de preços para os materiais gráficos e uniformes x  '  
personalizados.

ITEM DISCRIMINAÇÃO/CARACTERÍSTICAS UNIDADE QUANT
GERAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01
Adesivo de vinil para carro 0.40x0.30 cm - 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), 
com impressão digital em policromia.

Und 6.970 7.50 52275,00

02
Adesivo de vinil para carro 0,50x0.20 cm 
Impressão em adesivo vinílica (night and day). 
com impressão digital em policromia.

Und 100 6.50 650,00

03
Adesivo de vinil para moto 0,15x0.15 cm - 
Impressão em adesivo vinílica (night and day). 
com impressão digital em policromia.

Und 5.850 2,10 12285,00

04
Adesivos 10x20 cm - Impressão em adesivo 
vinílica (night and day). com impressão digital em 
policromia.

Und 6.300 1.90 11970,00

05
Adesivos 15x30 cm - Impressão em adesivo 
vinílica (night and day). com impressão digital em 
policromia.

Und 6.250 3,30 20625.00

06
Adesivos 20x20 cm - Impressão em adesivos 
vinílica (night and day). com impressão digital em 
policromia.

Und 6.300 3.20 20160.00

07 Criação e impressão digital em adesivo leitoso M- 2.000 140.00 280000.00

08
Bamter (60x100 - lona). Impressão em lona 
vinílica (night and day). com impressão digital em 
policromia.

Und 3 60,00 180,00

09 Bamter de identificação - semteps (80x120 - lona) Und 1 70,00 70.00

10 Banner de identificação dos serviços - cadastro 
único/bolsa família (80x120, lona) Und 1 70.00 70.00

11 Banner de identificação dos serviços - eras 
(80x120. lona) Und 1 70,00 70,00

12 Banner de identificação dos serviços - crcas 
(80x120, lona) Und 1 70,00 70.00

13
Bamter lona vinílica 120x90 para eventos 
Impressão em lona vinílica (night and day). com 
impressão digital ent policromia.

Und 1.485 70,00 103950,00
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14
Banner lona vinilica 2.0 x 1.20 para eventos - 
Impressão em lona vinilica (night and day). com 
impressão digital em policromia.

Und 1.480 160,00 236800.00

15
Banner lona vinilica 3.0 x 1.20 para eventos - 
Impressão em lona vinilica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.370 220,00 301400,00

16
Criação, diagramação e impressão de banner em 
lona medindo 1.00 x 1. 50 m. com impressão 
digital, em policromia.

Und 1.000 220.00 220000.00

17 Criação, diagramação e impressão digital de lona 
280 gr com acabamento em madeira. M2 1.300 80,00 104000.00

18 Criação, diagramação e impressão digital de lona 
280 gr sem acabamento. M2 1.300 70,00 91000.00

19 Faixas em lonas totalmente coloridas 4.0m x l.Om Und 620 350.00 217000,00

20
Criação, diagramação de placas de inauguração de 
prédios públicos em chapa de aço inox com 
inscrição em baixo relevo tam (60x40 cm)

Und 445 1400.00 623000.00

21

Exibição de placas de identificação em 
departamentos da secretaria c logradouros 
públicos para divulgação de eventos e 
identificação de prédios da secretaria, impresso 
em lona 440gr. com estrutura em ferro para 
fixação.

M: 800 450.00 360000.(X)

22
Peças gráficas de identificação da semop para 
veículos em geral em serviços (logomarca) - 
dimensões: 50x20cm - tipo. imã

Par 1 320.00 320,00

23
Peças gráficas de identificação da semop para 
veículos em geral em serv iços (com logomarca) - 
dimensões: 50x20cm - tipo. adesivo

Par 28 280.00 7840.00

24

Peças gráficas de identificação da semop em placa 
com cavalete em madeira para sinalização 
horizontal para serviços em geral (com 
logomarca) - dimensões: 100x80cm 
especificação: adesivo vinil (casl) com coa 
acrílica, liner acrílico e impressão digital, 
espessura: 0,1 Omm. - tipo. adesivos

Und 100 280,00 28000.00
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25
Placa de identificação para o serviço de 
conveniência polo caraparú (1.20x2.00m - lona 
com estrutura de alumínio)

Und 1 280.00 280.00

26 Placa de sinalização vertical padrão contran. 
reflexivas e com medidas mínimas de 40x40cm. Und 500 180,00 90000,00

27

Placas de identificação de departamentos internos 
da secretaria, confeccionados em pvc com 2mm 
de espessura, cor branco, com aplicação de 
adesivo e impressão digital da identificação de 
cada sala ou departamento, medindo 10x25cm 
cada peça.

Und 4.010 18,00 72180.00

28 Placas de identificação para o centro de idoso 
(l,20x2,00m - lona com estrutura de alumínio) Und 1 550.00 550,00

29
Placas de identificação para o centro de referencia 
especializada de assistência social - creas 
(l,20x2,00m - lona com estrutura de alumínio)

Und 1 550,00 550.00

30
Placas de identificação para o centro de 
referências de assistência social - eras 
(l,20x2.00m. lona com estrutura de alumínio)

Und 1 550,00 550.00

31 Placas de identificação para o conselho tutelar 
(l,20x2,00m - lona com estnitura de alumínio) Und 8 550.00 4400,00

32
Placas de identificação para o serviço de 
conveniência polo americano (1.20x2.00m - lona 
com estnitura de alumínio)

Und 1 550.00 550.00

33
Placas dc identificação para o serviço de 
conveniência polo santa lúcia (l,20x2.00m - lona 
com estrutura de alumínio)

Und 1 550.00 550.00

34

Bandeira do brasil (modelo bordado, med: 
l,20x0,80m) - confeccionada em tecido 100% 
poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido 
sobre tecido taija na cor branca e dois ilhoes

Und 500 320.00 160000,00
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35

Bandeira do município de santa izabel/pa-(modelo 
bordado, med: 60x40cm)-confeccionada em 
tecido 100% poliéster com fio de alta resistência e 
malha bloqueada idesmalhável. Para uso interno 
ou externo Costuradas com aplicações de tecido 
sobre tecido taija na cor branca e dois ilhoes

Und 250 320.00 80000,00

36

Bandeira do município de santa izabel/pa-{modelo 
bordado, med: 1.20\0.80m)-confeccionada em 
tecido 100% poliéster com fio de alta resistência e 
mallia bloqueada idesmalhável. Para uso interno 
ou externo. Costuradas com aplicações de tecido 
sobre tecido taija na cor branca e dois ilhoes

Und 500 320.00 160000.00

37

Bandeira do pará (modelo bordado, med: 
1.20.\0.80m)- confeccionada em tecido 100% 
poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido 
sobre tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 320.00 160000.00

38 Bonés com logomarca cm policromia Und 1.380 22.00 30360.00

39 Camisa pólo, cores variadas, sublimação total 
frente e costa. Und 1.200 33.00 39600.00

40 Camisas (tam p. m. g. gg - tecido em algodão) Und 580 22.00 12760.00

41 Camisas, sublimadas em tecido pv nos tamanhos 
p. meg Und 10.000 22.00 220000,00

42 Camiseta personalizada fio 36 com manga em 
algodão p/m/g, sublimação total frente e costa Und 1.350 22.00 29700,00

43 Faixas tec. Branco p/ eventos 400x080 cm Und 500 280.00 140000.00

44 Uniforme para os usuários do centro dc idosos 
(tam g - tecido em algodão) Und 100 35,00 3500.00

45 Uniforme para os usuários do centro de idosos 
(tam m - tecido em algodão) Und 20 35,00 700.00

46 Uniforme para os usuários do centro de idosos 
(tam gg - tecido em algodão) Und 50 35.00 1750.00(

47
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo carapani (tam 08 - tecido em 
algodão)

Und 30 38.00 1140.00
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48
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 10 - tecido em 
algodão)

Und 40 38.00 1520.00

49
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparii (tam 12 - tecido em 
algodão)

Und 40 38.00 1520.00

50
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 14 - tecido em 
algodão)

Und 10 38.00 380.00

51
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparii (tam 16 - tecido em 
algodão)

Und 10 38.00 380,00

52
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam p - tecido em 
algodão)

Und 10 38.00 380,00

53
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam pp - tecido em 
algodão)

Und 10 38,00 380,00

54
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 08 - tecido 
em algodão)

Und 40 38.00 1520.00

55
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 10 - tecido 
em algodão)

Und 40 38.00 1520,00

56
Uniforme para os usuários do serviço de 
conv eniência - polo santa lúcia (tam 12 - tecido 
em algodão)

Und 50 38,00 1900.00

57
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 14 - tecido 
em algodão)

Und 20 38.00 760.00

58
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 16 - tecido 
em algodão)

Und 10 38.00 380,00

59
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam m - tecido 
em algodão)

Und 10 38,00 380.00

60
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam p - tecido em 
algodão)

Und 20 38.00 760.00

61
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam pp - tecido 
em algodão)

Und 10 38.00 380,00

62 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam -16 tecido em algodão) Und 21 38,00 798.00

63 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda;cras (tam 02 - tecido em algodão) Und 13 38.00 494.00

64 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 04 - tecido em algodão) Und 17 38.00 646.(X)
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65 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 06 - tecido em algodão) Und 30 38.00 1140,00

66 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 08 - tecido em algodão) Und 15 38.00 570.00

67 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 10 - tecido em algodão) Und 31 38.00 1178.00

68 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 12 - tecido em algodão) Und 33 38.00 1254,00

69 Uniforme para os usuários do serviço do 
ciranda/cras (tam 14 - tecido em algodão) Und 10 38.00 380.00

70 Botton 6x6 cm - policromia Und 850 7.00 5950.00

71 Carimbo autoentitado. em material plástico , 
personalizado, pequeno, área da base 14x38mm Und 610 38,00 23180.00

72 Carimbo autoentitado, em material plástico, 
personalizado, médio, área da base 22x59mm Und 610 45,00 27450.00

73 Carimbo autoentitado. em material plático. 
personalizado, grande, área da base 40x60 mm Und 610 48.00 29280.00

74

Confecção e impressão 4x0 de cartões em pvc 
flexível branco, com 0.76mm de espessura, 
formato padrão 54x 85mm. com presilhas para 
crachás, (“jacaré"), com alça em plástico, em 
policromia. Protetor de crachá, rígido, vertical, 
com alças para presilhas, na cor transparente (para 
acoplar cartões nas dimensões 54x85mm). 
Impresso com brasão do município, identificação 
do serv idor (nome e foto)

Und 5.350 18,00 96300.00

75

Crachá em pv c; com dimensões 5.4 cm largura x 
8.5 cm altura; foto digitalizada; impressão 
colorida; com dados: nome. função, matrícula, 
vínculo; outros dados no verso; com assinatura 
digital da unidade frente e verso

Und 6.150 23.00 141450.00

76
Criação, impressão e exibição de outdoor em 
impressora digital, medindo 3,00x9,00 m, para 
divulgação de eventos da secretaria municipal de 
assistência social

Und 800 520.00 416000,00
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77
Auto de infração (21x29.7 )- Papel autocopiativo, 
bloco no modelo a4 em três vias, com cores 
diferentes sendo a primeira em branca. Bloco 
50x3 vias.

Und 100 32,00 3200.00

78 Bandeirinha do município de santa izabel, do pará 
e do brasil em papel ap 75g 21xl5cm. Und 90.000 0.45 40500,00

79 Bloco de anotações, com 100 folhas, timbrado, 
personalizado, medindo: 1 lxlócm Und 1.300 4.50 5850,00

80

Bloco de autuação de trânsito- confeccionado em 
papel auto-copiativo (caibonado). em 03 vias 
coloridas, fonte na cor preta. Com as seguintes 
dimensões: 13cm largura x 26,5 cm de 
comprimento. Cada bloco contém 25 formulários 
(Jogos) 25x3.

Bloco 10.000 22.00 220000,00

81
Bloco de requisição de 2 vias - bloco com 50 
folhas, confeccionado em papel A4, numerado e 
serrilhado.

Bloco 1.700 13.00 22100,00

82 Bloco requisição combustível 3 vias 
c/log/colorido 15x11, numerado e serrilhado. Und 550 22.00 12100,00

83 Bloco Requisição Material diversos 2 vias 15x25 
cm. numerado e serrilhado. Bloco 2.950 13.00 38350.00

84 Carnes de IPTU no papel couche 115g, policromia 
com corte e vinco Und 10.000 *0.80 8000.00

85
Confecção dc capa de processo cm papel 40kg 
com logotipo em policromia, com corte e vinco,
Tam. 32x22,5 cm

Und 8.000 1,25 10000,00

86 Confecção de convite, em papel couchê 170g tam. 
10x15 cm. policromia c/envelope Cento 1.465 6.50 9522.50

87 Confecção de convite, em papel couchê 300g tam. 
21x29.7 cm. policromia d  envelope Cento 1.515 12.00 18180.00

88 Confecção de envelope em papel ap 200g. tam. 
22x32cm2. timbrado, policromia Cento 1.465 1,80 2637,00

89 Confecção de envelope em papel ap 200g, tam. 
24x34cm2, timbrado, policromia Cento 1.215 2,00 2430,00

90 Convite papel reciclado gramatura tam. 
14,8x21.220 gg/m2 - Artes Diversas Und 3.470 1.80 6246,00

91 Envelope personalizado grande, tamanho 36x36, 
policromia, papel ap 120g Und 3.200 2.80 8960.00
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92 Envelope personalizado mcdio 25x18, policromia 
papel ap 120g Und 3.700 2.20 8140.00

93 Envelope personalizado pequeno ofício, 
policromia, papel ap 120g Und 3.200 1,60 5120.00

94
Notificação (21x29,7 4>loco no modelo a4 três 
vias com cores diferentes sendo a primeira branca, 
com numeração sequencial)

Bloco 100 14.00 1400.00

95
Termo de apreensão de produtos e equipamentos 
(21x29,7 - bloco no modelo a4 três vias com cores 
diferentes sendo a primeira branca, com 
numeração sequencial)

Und 2.000 0,36 720.00

96
Prontuário suas para utilização eras e creas - 
modelo padrão (em anexo) papel ap 90g - 4/4 
cores

Und 2.000 0,85 1700,00

97 Boletim da educação infantil, papel ap 180g. 
tamanho a4. só frente, monocolor Und 5.000 0.60 3000,00

98
Boletim escolar de ensino fundamental, papel ap 
180g. Formato 18cmx23cm, frente e verso, 
monocolor.

Und 11.000 0.60 6600,00

99
Caderneta da educação infantil, capa frente e 
verso, colorida em papel ap 18()g. miolo em papel 
ap 75g sendo 2 páginas coloridas e 34 páginas em 
monocolor. formato a3 aberto, grampeada.

Und 350 19,00 6650,00

100
Caderneta do 1° e 2o ano. capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g 
com 60 páginas em monocolor. formato a3 aberto, 
grampeada.

Und 250 25,00 6250.00

101
Caderneta do 3o, 4o e 5o ano. capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g 
com 40 páginas em monocolor. formato a3 aberto, 
grampeada.

Und 250 24.00 6000.00

102
Caderneta do 6o ao 9o ano, capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g 
com 32 páginas em monocolor, formato a3 aberto, 
com 04 serrilhas grampeada.

Und 3.000 16,00 48000.00

103 Declaração e termo de responsabilidade papel ap 
180g. tamanho a4. só frente, monocolor Und 1.000 0.60 600.00

104 Declaração, papel ap 180g. tamanho a4. só frente, 
monocolor Und 13.000 0.55 7150.00
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105 Ficha de avaliação de educação física, papel ap 
180g. tamanho a4, só frente, monocolor Und 4.000 0.60 2400.00

106 Ficha de matricula da educação infantil, papel ap 
180g. tamanho a4. só frente, monocolor Und 5.000 0.60 3000.00

107 Ficha de matricula do fundamental papel ap 180g. 
tamanho a4. só frente, monocolor Und 15.000 0.55 8250,00

108 Ficha de atendimento individual (21x29,7 - 
modelo papel a4) Und 2.000 0,35 700,00

109 Ficha individual, papel ap 180g. tamanho a4. só 
frente, monocolor. Und 15.000 0,70 10500,00

110 Folha de frequência Und 3.000 0.33 990.00

111
Formulário de certificado educação fundamental, 
papel ap 180g. tamanho a4. frente em policromia 
e verso monocolor.

Und 4.000 0,80 3200,00

112
Formulário de certificado educação infantil, papel 
ap 180g. tamanho a4, frente em policromia e 
verso monocolor.

Und 3.000 0.80 2400,00

113 Histórico escolar, papel ap 180g, tamanho a4, só 
frente, monocolor Und 15.000 0.80 12000,00

114 Parecer descritivo da educação infantil, papel ap 
180g. tamanho a4. só frente, monocolor Und 5.000 0,33 1650.00

115 Parecer descritivo do 1° e 2o ano. papel ap 180g, 
tamanho a4. só frente, monocolor Und 5.000 0,33 1650,00

116 Requerimento papel tamanho a4. só frente, 
monocolor Und 2.000 0,33 660.00

117 Ressalva, papel ap 75g. formato 15cmx2!cm. só 
frente, monocolor. Und 15.000 0,33 4950.00

118
Cartaz tamanho 46x64cm papel reciclado 
gramatura 120g. policromia (100 Artes 
Diferentes)

Und 7.000 4.50 31500,00

119 Cartazes de divulgação da campanha (30x40 - 
papel sulfite) - 30 Artes Diferentes Und 2.500 3.00 7500.00

120
Cartazes de divulgação de campanhas de 
educação ambiental (30x40 - papel sulfite) - 20 
Artes Diferentes

Und 1.000 3.00 3000,00

121 Cartazes, policromia, papel couchê 115. form. 32 
x 45 cm - 80 Artes Diferentes Und 8.000 2,50 20000,00

122 Certificados, coloridos, papel couche 250g brilho 
-100 Artes diferentes Und 10.000 2.00 20000.00
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123 Chachás (papel sulfite) colorido c/ cordão Und 150 2.50 375,00

124 Confecção de foldcr em papel ap 180g, com 3 
dobras, policromia - Diversas Artes Milheiro 553 830.00 458900,00

125

Criação, diagramação e impressão de folders com 
formato 44x 26. 5 cm. em papel couchê brilho 
150grs, 4 x 4  cores, acabamento 02 dobras 
(proteção social básica, proteção social especial e 
gestão do suas)

Und 10C.000 1,00 100000,00

126 Folder (21x29.7) Und 3.000 0.80 2400.00

127 Foíder 2 dobras papel rec. Gramatura 34x17 cm Und 16.300 0.80 13040,00

128 Folder 2 dobras papel rec Gramatura 51x17 
cm/240g/m2 Und 16.300 0.80 13040,00

129 Folder de apresentação dos serviços do eras 
(21x29,7 - papel sulfite) Und 1.000 0,95 950,00

130 Folder de apresentação dos serv iços do creas ( 
21 x29.7 - papel sulfite) Und 1.000 0.95 950.00

131
Folder de apresentação do cadastro 
único/programa bolsa família (21x29.7 , papel 
sulfite)

Und 1.000 0.95 950,00

132 Folder de divulgação da campanha (21x29,7 - 
papel sulfite) Und 3.000 0.70 2100.00

133 Folder de divulgação de campanha de educação 
ambiental (21x29.7 - papel sulfite) Und 3.000 0.70 2100.00

134 Cartilhas educativas de educação ambiental 
(15x30) papel sulfite (Entre 16-32 páginas) Und 2.000 8.00 16000.00

135

Criação, arte e montagem de revista com capa em 
papel coche 60kg em policromia; miolo 44 
páginas no formato 4 aberto, em papel coche 
40kg, toda em policromia, com acabamento 
dobrado, grampeada - Artes Diversas

Und 7.000 21,50 150500,00

136

Criação, diagramação e impressão de cartilha com 
formato 4 aberto; capa couchê 170grs. 4 x 4  cores; 
miolo com 30 páginas, papel off-set 75grs, 4 x 4  
cores, acabamento canoa e grampeada - Artes 
Diversas

Und 15.000 7.10 106500.00

137

Criação, diagramação e impressão de cartilha com 
formato 8 aberto; capa em papel couchê 170grs. 4 
x 4 cores: miolo com 16 páginas. 4 x 4  cores, 
papel oíf-set 75grs: acabamento canoa e 
grampeado (instruções técnicas cmas)

Und 15.000 1,60 24000,00



1 ) 0 0 0  / 0
BELEM UNIFORMES & BRINDES EM GERALEI
CNPJ:24.361.473/0001-82 Inscrição Estadual: 15.1^9151-6
ROD. AUG. M. NEGRO KM 1 Bairro:PARQUE GUAJARA(ICOARACI)

138 Fotocópia preto e branco em papel a4 Und 30.000 0,33 9900.0Ò-

139 Fotocópia preto e branco em papel a4 frente e 
verso Und 30.000 0,33 9900,00

140 Impressão colorida em papel sulfite tamanho a2 Und 5.070 38.00 192660,00

141 Impressão colorida em papel sulfite tamanho a3 
frente e verso Und 7.020 8.00 56160.00

142 Impressão colorida em papel sulfite tamanho a4 Und 26.500 2,80 74200.00

143 Impressão colorida papel sulfite tamanho a4 frente 
e verso Und 26.000 4.80 124800.00

144 impressão de plantas e mapas coloridos em papel 
aO Und 2.420 60,00 145200.00

145 impressão de plantas e mapas coloridos em papel 
al Und 1.500 60.00 90000.00

Valor da Proposta 6897465,50

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
Marca e Fabricante dos Materiais: Belém Uniformes;
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de 

Fornecimento;
Local de Entrega: PM Santa Izabel -PA;
Dados Bancários: Banco Banpará | Agência: 0053 j Conta Corrente: 427128-9.

Belém -  PA, 21 de fevereiro de 2018

Belém Uniformes^r Brindes em Geral Eireli Me 
CNPJ n.° 24.361.473/0001-82
Insc. Estadual: 15.517.961-6 | Insc. Municipal: 267538-0 
Fones: (91) 3032-0810 | 3227-5830 | 98306-1010 
E-mail: beleinuniformes®gmail.com

SETOR DE COMPRAS / PMSIP 
RECEBIDO

Em. * *  /
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Gráfica Vitória
IMPRIMINDO Q UALIDADE

A
PREFEITURA DE SANTA IZABEL - PA
ASSUNTO: ORÇAMENTO DE IMPRESSOS E UNIFORMES EM GERAL

IT E M M A T E R I A L U N ID
Q U A N T
G E R A L

V A L O R
U N IT Á R IO

V A L O R
T O T A L

01
Adesivo de vinil para carro 0,40x0,30 cm 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 6.970 7,20 50.184,00

02
Adesivo de vinil para carro 0,50x0,20 cm 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 100 6,00 600,00

03
Adesivo de vinil para moto 0,15x0,15 cm 
Impressão em adesivo vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 5.850 1,85 10.822,50

04 Adesivos 10x20 cm - Impressão em adesivo vinílica 
(night and day), com impressão digital em policromia. Und 6.300 1,70 10.710,00

05 Adesivos 15x30 cm - Impressão em adesivo vinílica 
(night and day), com impressão digital em policromia. Und 6.250 3,20 20.000,00

06 Adesivos 20x20 cm - Impressão em adesivos vinílica 
(night and day), com impressão digital em policromia. Und 6.300 2,90 18.270,00

07 Criação e impressão digital em adesivo leitoso M2 2.000 120,00 240.000,00

08 Banner (60x100 - lona), Impressão em lona vinílica 
(night and day), com impressão digital em policromia. Und 03 58,00 174,00

09 Banner de identificação - semteps (80x120 - lona) Und 01 60,60 60,60

10 Banner de identificação dos serviços - cadastro 
único/bolsa família (80x120, lona) Und 01 60,60 60,60

11 Banner de identificação dos serviços - eras (80x120, 
lona) Und 01 60,60 60,60

12 Banner de identificação dos serviços - creas (80x120, 
lona) Und 01 60,60 60,60

13
Banner lona vinílica 120x90 para eventos 
Impressão em lona vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.485 68,00 100.980,00

14
Banner lona vinílica 2.0 x 1.20 para eventos - 
Impressão em lona vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.480 144,00 213.120,00

15
Banner lona vinilica 3.0 x 1.20 para eventos - 
Impressão em lona vinílica (night and day), com 
impressão digital em policromia.

Und 1.370 216,00 295.920,00

16
Criação, diagramação e impressão de banner em 
lona medindo 1,00 x 1, 50 m, com impressão digital, 
em policromia.

Und 1.000 180,00 180.000,00

17 Criação, diagramação e impressão digital de lona 
280 gr com acabamento em madeira. M2 1.300 80,00 104.000,00

18 Criação, diagramação e impressão digital de lona 
280 gr sem acabamento. M2 1.300 70,00 91.000,00

RUA AREIA BRANCA N° 278 - M A RAM BA IA  - BELÉM - PA C E P: 66623-550
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19 Faixas em lonas totalmeníe coloridas 4.0m x 1.0m Und 620 320,00 198.400,00

20
Criação, diagramação de placas de inauguração de 
prédios públicos em chapa de aço inox com inscrição 
em baixo relevo tam (60x40 cm)

Und 445 1.200,00 534.000,00

21

Exibição de placas de identificação em 
departamentos da secretaria e logradouros públicos 
para divulgação de eventos e identificação de 
prédios da secretaria, impresso em lona 440gr, com 
estrutura em ferro para fixação.

M2 800 380.00 304.000,00

22
Peças gráficas de identificação da semop para 
veículos em geral em serviços (logomarca) - 
dimensões: 50x20cm - tipo, imã

Par 01 280,00 280,00

23
Peças gráficas de identificação da semop para 
veículos em geral em serviços (com logomarca) - 
dimensões: 50x20cm - tipo, adesivo

Par 28 280,00 7.840,00

24

Peças gráficas de identificação da semop em placa 
com cavalete em madeira para sinalização horizontal 
para serviços em geral (com logomarca) - 
dimensões: 100x80cm - especificação: adesivo vinil 
(cast) com coa acrílica, liner acrílico e impressão 
digital, espessura: 0,1 Omm. - tipo, adesivos

Und 100 280,00 28.000,00

25
Placa de identificação para o serviço de conveniência 
polo caraparú (1,20x2,00m - lona com estrutura de 
alumínio)

Und 01 280,00 280,00

26 Placa de sinalização vertical padrão contran, 
reflexivas e com medidas mínimas de 40x40cm. Und 500 150,00 75.000,00

27

Placas de identificação de departamentos internos da 
secretaria, confeccionados em pvc com 2mm de 
espessura, cor branco, com aplicação de adesivo e 
impressão digital da identificação de cada sala ou 
departamento, medindo 10x25cm cada peça.

Und 4.010 18,00 72.180,00

28 Placas de identificação para o centro de idoso 
(1,20x2,00m - lona com estrutura de alumínio) Und 01 480.00 480,00

29
Placas de identificação para o centro de referencia 
especializada de assistência social - creas 
(1,20x2,00m - lona com estrutura de alumínio)

Und 01 480,00 480,00

30
Placas de identificação para o centro de referências 
de assistência social - eras (1,20x2,00m, lona com 
estrutura de alumínio)

Und 01 480,00 * r*r\ s\r\-4<5U,U U

31 Placas de identificação para o conselho tutelar 
(1,20x2,00m - lona com estrutura de alumínio) Und 08 480,00 3.840,00

32
Placas de identificação para o serviço de 
conveniência polo americano (1,20x2,00m - lona com 
estrutura de alumínio)

Und 01 480,00 480,00

33
Placas de identificação para o serviço de 
conveniência polo santa lúcia (1,20x2,00m - lona 
com estrutura de alumínio)

Und 01 480,00 480,00

34

Bandeira do brasil (modelo bordado, med: 
1,20x0,80m) - confeccionada em tecido 100% 
poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido sobre 
tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 280,00 140.000,00
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35

Bandeira do município de santa izabei/pa-(modelo 
bordado, med: 60x40cm)-confeccionada em tecido 
100% poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido sobre 
tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 250 280,00 70.000,00

36

Bandeira do município de santa izabel/pa-(modelo 
bordado, med:1,20x0,80m)-confeccionada em tecido 
100% poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido sobre 
tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 280,00 140.000,00

37

Bandeira do pará (modelo bordado, med: 
1,20x0,80m)- confeccionada em tecido 100% 
poliéster com fio de alta resistência e malha 
bloqueada idesmalhável. Para uso interno ou 
externo. Costuradas com aplicações de tecido sobre 
tecido tarja na cor branca e dois ilhoes

Und 500 280,00 140.000,00

38 Bonés com iogomarca em policromia Und 1.380 28,00 38.640,00

39 Camisa pólo, cores variadas, sublimação total frente 
e costa. Und 1.200 35,00 42.000,00

40 Camisas (tam p, m, g, gg - tecido em algodão) Und 580 24,00 13.920,00

41 Camisas, sublimadas em tecido pv nos tamanhos p, 
m eg Und 10.000 24,00 240.000,00

42 Camiseta personalizada fio 36 com manga em 
algodão p/m/g, sublimação total frente e costa Und 1.350 24,00 32.400,00

43 Faixas tec. Branco p/ eventos 400x080 cm Und 500 280,00 140.000,00

44 Uniforme para os usuários do centro de idosos (tam 
g - tecido em algodão) Und 100 39,00 3.900,00

45 Uniforme para os usuários do centro de idosos (tam 
m - tecido em algodão) Und 20 39,00 780,00

46 Uniforme para os usuários do centro de idosos (tam 
gg - tecido em algodão) Und 50 39,00 1.950,00

47
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 08 - tecido em 
alqodão)

Und 30 45,00 1.350,00

48
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 10 - tecido em 
algodão)

Und 40 45,00 1.800,00

49
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 12 - tecido em 
algodão)

Und 40 45,00 1.800,00

50
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 14 - tecido em 
algodão)

Und 10 45,00 450,00

51
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam 16 - tecido em 
algodão)

Und 10 45,00 450,00
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52
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam p - tecido em 
alqodão)

Und 10 45,00 450,00

53
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo caraparú (tam pp - tecido em 
alqodão)

Und 10 45,00 450,00

54
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 08 - tecido em 
alqodão)

Und 40 45,00 1.800,00

55
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 10 - tecido em 
alqodão)

Und 40 45,00 1.800,00

56
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 12 - tecido em 
algodão)

Und 50 45,00 2.250,00

57
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 14 - tecido em 
alqodão)

Und 20 45,00 900,00

58
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam 16 - tecido em 
alqodão)

Und 10 45,00 450,00

59
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam m - tecido em 
algodão)

Und 10 45,00 450,00

60
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam p - tecido em 
algodão)

Und 20 45,00 900,00

61
Uniforme para os usuários do serviço de 
conveniência - polo santa lúcia (tam pp - tecido em 
algodão)

Und 10 45,00 450,00

62 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam -16 tecido em algodão) Und 21 39,00 819,00

63 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 02 - tecido em algodão) Und 13 39,00 507,00

64 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 04 - tecido em algodão) Und 17 39,00 663,00

65 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 06 - tecido em algodão) Und 30 39,00 1.170,00

66 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 08 - tecido em algodão) Und 15 39,00 585,00

67 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 10 - tecido em algodão) Und 31 39,00 1.209,00

68 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 12 - tecido em algodão) Und 33 39,00 1.287,00

69 Uniforme para os usuários do serviço do ciranda/cras 
(tam 14 - tecido em algodão) Und 10 39,00 390,00

70 Botton 6x6 cm - policromia Und 850 8,00 6.800,00

71 Carimbo autoentitado, em material plástico , 
personalizado, pequeno, área da base 14x38mm Und 610 38,00 23.180,00

72 Carimbo autoentitado, em material plástico, 
personalizado, médio, área da base 22x59mm Und 610 44,00 26.840,00
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73 Carimbo autoentítado, em material plático, 
personalizado, grande, área da base 40x60 mm Und 610 50,00 30.500,00

74

Confecção e impressão 4x0 de cartões em pvc 
flexível branco, com 0,76mm de espessura, formato 
padrão 54x 85mm, com presilhas para crachás, 
(“jacaré"), com alça em plástico, em policromia. 
Protetor de crachá, rígido, vertical, com alças para 
presilhas, na cor transparente (para acoplar cartões 
nas dimensões 54x85mm). Impresso com brasão do 
município, identificação do servidor (nome e foto)

Und 5.350 22,00 117.700,00

75

Crachá em pvc; com dimensões 5,4 cm largura x 8,5 
cm altura; foto digitalizada; impressão colorida; com 
dados: nome, função, matrícula, vínculo; outros 
dados no verso; com assinatura digital da unidade 
frente e verso

Und 6.150 22,00 135.300,00

76

Criação, impressão e exibição de outdoor em 
impressora digital, medindo 3,00x9,00 m, para 
divulgação de eventos da secretaria municipal de 
assistência social

Und 800 580,00 464.000,00

77
Auto de infração (21x29,7 )- Papel autocopiativo, 
bloco no modelo a4 em três vias, com cores 
diferentes sendo a primeira em branca. Bloco 50x3 
vias.

Und 100 28,00 2.800,00

78 Bandeirinha do município de santa izabel, do pará e 
do brasil em papel ap 75g 21x15cm. Und 90.000 0,40 36.000,00

79 Bloco de anotações, com 100 folhas, timbrado, 
personalizado, medindo: 11x16cm Und 1.300 4,80 6.240,00

80

Bloco de autuação de trânsito- confeccionado em 
papel auto-copiativo (carbonado), em 03 vias 
coloridas, fonte na cor preta. Com as seguintes 
dimensões: 13cm largura x 26,5 cm de comprimento. 
Cada bloco contém 25 formulários (Jogos) 25x3.

Bloco 10.000 18,00 180.000,00

81 Bloco de requisição de 2 vias - bloco com 50 folhas, 
confeccionado em pape! A4, numerado e serrilhado. Bloco 1.700 12,00 20.400,00

82 Bloco requisição combustível 3 vias c/log/colorido 
15x11, numerado e serrilhado. Und 550 16,00 8.800,00

83 Bloco Requisição Material diversos 2 vias 15x25 cm, 
numerado e serrilhado. Bloco 2.950 12,00 35.400,00

84 Carnês de IPTU no papel couche 115g, policromia 
com corte e vinco Und 10.000 0,80 8.000,00

85
Confecção de capa de processo em papel 40kg com 
logotipo em policromia, com corte e vinco, Tam. 
32x22,5 cm

Und 8.000 1,20 9.600,00

86 Confecção de convite, em papel couchê 170g tam. 
10x15 cm, policromia d  envelope Cento 1.465 5,80 8.497,00

87 Confecção de convite, em pape! couchê 300g tam. 
21x29,7 cm, policromia c/ envelope Cento 1.515 11,80 17.877,00

88 Confecção de envelope em papel ap 200g, tam. 
22x32cm2, timbrado, policromia Cento 1.465 1,80 2.637,00
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89 Confecção de envelope em papel ap 200g, tam. 
24x34cm2, timbrado, policromia Cento 1.215 1,80

i
2.187,00

90 Convite papel reciclado gramatura tam. 14,8x21,220 
gg/m2 - Artes Diversas Und 3.470 1,80 6.246,00

91 Envelope personalizado grande, tamanho 36x36, 
policromia, papel ap 120g Und 3.200 2,80 8.960,00

92 Envelope personalizado médio 25x18, policromia, 
papel ap 120g Und 3.700 2,20 8.140,00

93 Envelope personalizado pequeno ofício, policromia, 
papel ap 120g Und 3.200 1,40 4.480,00

94
Notificação (21x29,7 -bloco no modelo a4 três vias 
com cores diferentes sendo a primeira branca, com 
numeração sequencial)

Bloco 100 13,90 1.390,00

95
Termo de apreensão de produtos e equipamentos 
(21x29,7 - bloco no modelo a4 três vias com cores 
diferentes sendo a primeira branca, com numeração 
sequencial)

Und 2.000 0,30 600,00

96 Prontuário suas para utilização eras e creas - modelo 
padrão (em anexo) papel ap 90g - 4/4 cores Und 2.000 0,75 1.500,00

97 Boletim da educação infantil, papel ap 180g, 
tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,80 4.000,00

98
Boletim escolar de ensino fundamental, papel ap 
180g. Formato 18cmx23cm, frente e verso, 
monocolor.

Und 11.000 0,80 8.800,00

99
Caderneta da educação infantil, capa frente e verso, 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g 
sendo 2 páginas coloridas e 34 páginas em 
monocolor, formato a3 aberto, grampeada.

Und 350 18,00 6.300,00

100
Caderneta do 1 ° e 2o ano, capa com a frente colorida 
em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g com 60 
páginas em monocolor, formato a3 aberto, 
grampeada.

Und 250 24,00 6.000,00

101
Caderneta do 3o, 4o e 5o ano, capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g 
com 40 páginas em monocolor, formato a3 aberto, 
grampeada.

Und 250 22,00 5.500,00

102
Caderneta do 6o ao 9o ano, capa com a frente 
colorida em papel ap 180g, miolo em papel ap 75g 
com 32 páginas em monocolor, formato a3 aberto, 
com 04 serrilhas grampeada.

Und 3.000 14,00 42.000,00

103 Declaração e termo de responsabilidade papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 1.000 0,60 600,00

104 Declaração, papel ap 180g, tamanho a4, só frente, 
monocolor Und 13.000 0,60 7.800,00

105 Ficha de avaliação de educação física, papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 4.000 0,60 2.400,00

106 Ficha de matricula da educação infantil, papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,60 3.000,00
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107 Ficha de matricula do fundamental papel ap 180g, 
tamanho a4, só frente, monocolor Und 15.000 0,60 9.000,00

108 Ficha de atendimento individual (21x29,7 - modelo 
papel a 4 ) Und 2.000 0,35 700,00

109 Ficha individual, papel ap 180g, tamanho a4, só 
frente, monocolor. Und 15.000 0,80 12.000,00

110 Folha de frequência Und 3.000 0,35 1.050,00

111
Formulário de certificado educação fundamental, 
papel ap 180g, tamanho a4, frente em policromia e 
verso monocolor.

Und 4.000 0,80 3.200,00

112
Formulário de certificado educação infantil, papel ap 
180g, tamanho a4, frente em policromia e verso 
monocolor.

Und 3.000 0,80 2.400,00

113 Histórico escolar, papel ap 180g, tamanho a4, só 
frente, monocolor Und 15.000 0,80 12.000,00

114 Parecer descritivo da educação infantil, papel ap 
180g, tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,35 1.750,00

115 Parecer descritivo do 1o e 2o ano, papel ap 18Gg, 
tamanho a4, só frente, monocolor Und 5.000 0,35 1.750,00

116 Requerimento papel tamanho a4, só frente, 
monocolor Und 2.000 0,35 700,00

117 Ressalva, papel ap 75g, formato 15cmx21cm, só 
frente, monocolor. Und 15.000 0,35 5.250,00

118 Cartaz tamanho 46x64cm papel reciclado gramatura 
120g, policromia (100 Artes Diferentes) Und 7.000 4,50 31.500,00

119 Cartazes de divulgação da campanha (30x40 - papel 
sulfite) - 30 Artes Diferentes Und 2.500 2,80 7.000,00

120 Cartazes de divulgação de campanhas de educação 
ambiental (30x40 - papel sulfite) - 20 Artes Diferentes Und 1.000 2,80 2.800,00

121 Cartazes, policromia, papel couchê 115, form. 32 x 
45 cm - 80 Artes Diferentes Und 8.000 2,20 17.600,00

122 Certificados, coloridos, papel couche 250g brilho - 
100 Artes diferentes Und 10.000 1,80 18.000,00

123 Chachás (papel sulfite) colorido c/ cordão Und 150 2,20 330,00

124 Confecção de folder em papel ap 180g, com 3 
dobras, policromia - Diversas Artes Milheiro 553 780,00 431.340,00

125

Criação, diagramação e impressão de folders com 
formato 44x 26, 5 cm, em papel couchê brilho 
150grs, 4 x 4  cores, acabamento 02 dobras (proteção 
social básica, proteção social especial e gestão do 
suas)

Und 100.000 0,65 65.000.00

126 Folder (21x29,7) Und 3.000 0,80 2.400,00
127 Folder 2 dobras papel rec. Gramatura 34x17 cm Und 16.300 0,80 13.040,00

128 Folder 2 dobras papel rec. Gramatura 51x17 
cm/240g/m2 Und 16.300 0,90 14.670,00

129 Folder de apresentação dos serviços do eras 
(21x29,7 - papel sulfite) Und 1.000 0,95 950,00

130 Folder de apresentação dos serviços do creas ( 
21x29,7 - papel sulfite) Und 1.000 0,95 950,00
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131 Folder de apresentação do cadastro único/programa 
bolsa família (21x29,7 , papel sulfite) Und 1.000 0,95 950,00

132 Folder de divulgação da campanha (21x29,7 - papel 
sulfite) Und 3.000 0,95 2.850,00

133 Folder de divulgação de campanha de educação 
ambiental (21x29,7 - papel sulfite) Und 3.000 0,70 2.100,00

134 Cartilhas educativas de educação ambiental (15x30) 
papel sulfite (Entre 16-32 páginas) Und 2.000 7,80 15.600,00

135

Criação, arte e montagem de revista com capa em 
papel coche 60kg em policromia: miolo 44 páginas 
no formato 4 aberto, em papel coche 40kg, toda em 
policromia, com acabamento dobrado, grampeada - 
Artes Diversas

Und 7.000 20,50 143.500,00

136

Criação, diagramação e impressão de cartilha com 
formato 4 aberto; capa couchê 170grs, 4 x 4  cores; 
miolo com 30 páginas, papel off-set 75grs, 4 x 4  
cores, acabamento canoa e grampeada - Artes 
Diversas

Und 15.000 6,80 102.000,00

137

Criação, diagramação e impressão de cartilha com 
formato 8 aberto; capa em papel couchê 170grs, 4 x 
4 cores; miolo com 16 páginas, 4 x 4  cores, papel 
off-set 75grs; acabamento canoa e grampeado 
(instruções técnicas cmas)

Und 15.000 2,80 42.000,00

138 Fotocópia preto e branco em papel a4 Und 30.000 0.30 9.000,00
139 Fotocópia preto e branco em papel a4 frente e verso Und 30.000 0,35 10.500,00
140 Impressão colorida em papel sulfite tamanho a2 Und 5.070 35,00 177.450,00
141 Impressão colorida em papel sulfite tamanho a3 

frente e verso Und 7.020 5,50 38.610,00

142 Impressão colorida em papel sulfite tamanho a4 Und 26.500 3,00 79.500.00
143 Impressão colorida papel sulfite tamanho a4 frente e 

verso Und 26.000 4,50 117.000,00

144 Impressão de plantas e mapas coloridos em papel aO Und 2.420 55,00 133.100,00
145 Impressão de plantas e mapas coloridos em papel a1 Und 1.500 55,00 82.500,00

V a lo r  G lo b a l da P ro p o s ta
R $ : 6 .4 6 0 .7 2 6 ,9 0  (S e is  m ilh õ e s  q u a tro c e n to s  e s e s s e n ta  m il s e te c e n to s  e v in te  e  s e is  re a is  e

n o v e n ta  c e n ta v o s ).

R $ :
6 .4 6 0 .7 2 6 ,9 0
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