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CARTAPROPOSTA

À

URBES SOROCABA

PREGÃO PRESENCIAL Ne. o06/2019

Processo CPL Ne 2743/2018
LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", DESTINDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEESCRITÓRIO

Á PREGOEIRA E SUA EQuiPE DE APOIO

PrezadosSenhores

Proposta que faz a empresa: RODRIGO TONELOTTO. inscrita no CNPJ/MF n9 02.514.617/0001-50, inscrição estadual ne 519.025.350.118, estabelecida a Rua Dona Angelina
Ferra Marchiori, 60, Bairro Pq. lbdustrial, Tel (19) 3893-1580, E-mail: rodipel@uol.cam.br - Cidade; Pedreira, Estado de São Paulo, para Fornecimento de Materiais de

Escritório, conforme segue:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRAS{L AGÊNCIA: 2427-9 CONTA CORRENTE: 580-0
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LOTE 2 - COTA RESERVADA PARA ME/ EPP

Item Qtde. Unid. Descrição dos Materiais Marca Valor unitário
Valor Unit.

Porextenso
ValorTotal

ValorTotalpor
extenso

l 1.500 UND
Caneta esferográfica, corpo em plástico transparente hexagonal,

uma carga, ponta de latão com esfera de tungstênio, escrita
grossa com orifício lateral, tintas azul, vermelha, preta e verde.

BIC R$ 0,87

oitenta e sete
centavos de

real
R$ 1.305,00  

 

LOTE 1 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtde. Unid. Descrição dos Materiais Marca Valorunitário
Valor Unit.
Porextensa

ValorTotal ValorTotalpor
extenso

l 10 RM Papel Sulfite A3, gramatura 75g resma com 500 fls REPORT R$ 42,21

quarenta e

dois reais e

vinte e um
centavos

R$ 422,10

quatrocentos e
vinte e dois
reais e dez

centavos

2 2.400 RM Papel Sulfíte A4, gramatura 75g com 500 Hs MAGNUM R$ i7,08

dezessete

reais e oito

centavos
R$40.992,00

quarenta mil,
novecentos e

noventa e dois

reais

3 130 PCT
Papel Sulfite Colorido A4, gramatura 75g com 100 fls, nas cores
marfim. azul. amarelo e Verde.

SENINHA R$4,05
quatro reais e

cinco centavos
R$ 526,50

quinnentos e
vinte e seis

reais e

cinquenta

VALORTOTALDOLOTEI R$ 41.940.60

quarenta e um mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos
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6 5 UND
Pasta Catálogo preta c/ 50 plásticos O,IO micros 243x330mm c/ 4
furas

DAC R$ 11,90

onze reais e

noventa
centavos

R$ 59,50

cinquenta e
nove reais e

cinquenta
centavos

7 20 PCr Pasta b flexível, 220x310mm, PVC transparente, pct. c/ 10 uníds. DAC R$ 10,09
dez reais e

nove centavos
R$ 201,80

duzentos e um

reais e oitenta

centavos

8 5 UND Pasta plástica sanfonada Oficia 31 divisórias com elástico ACP R$ 57,51

cinquenta e
sete reais e

cinquenta e
um centavos

R$ 287,55

duzentos e

oitenta e sete

reais e

cinquenta e
cínca centavos

9 10 UND
Pasta plástica transparente com grampo trilho de 80mm em

plástico
AtA R$ 1,95

um real e

noventa e

cinco centavos
R$ 19,50

dezenove reais

e cinquenta

centavos

10 40 UND Pasta plástica transparente, lombo de 3cm cam aba e elástico ALA R$ 2,93

dois reais e

noventa e três

centavos
R$ 117,20

cento e
dezessete reais

e vinte

centavos

11 10 UND Pasta plástica transparente com ziper plástico 22x33cm ACP R$ 3,61

três reais e

sessenta e um

centavos

R$ 36,10

trinta e seis

reais e dez

centavos

12 50 UND Pasta polionda medindo 315x226x55mm, nas cores amarela,
vermelha e azul

ALA R$ 2,93

dois reais e

noventa etrês
centavos

R$ 146,50

cento e

quarenta e seis
reais e

cinquenta

centavos

13 l.ooo UND Pasta suspensa em cartão kraR plastificado, 170g/m:, acompanha

visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis
FRAMA R$ 2,62

dois reais e

sessenta e dois

centavos
R$ 2.620,00

dois mil.

seiscentos e

vinte reais

14 l RL
Filme Plástico Autoadesivo Contact. Transparente, rolo com 45cm
x 25m

POLIFIX R$ 52,78

cinquenta e
dois reais e

setenta e oito

centavos

R$ 52,78

cinquenta e
dais reais e

setenta e oito

centavos

15 100 pcr Plástica transparente com 4 furos tamanho A4 espessura O,12mm.

pct. com 50 unidades
DAC R$ 10.01

dez reais e um

centavo
R$ 1.001,00 mil e um reais

16 80 cx Rola Seal A4 220 x 304mm - 0.05mm caixa c/ 100 fls PROLAM R$ 117,91

cento e

dezessete

reais e

noventa e um

centavos

R$ 9.432,80

nove míl,

quatrocentos e
trinta e dois

reais e oitenta

centavos

17 10 cx Visor plástico em PVC transparente cristal com etiqueta branca

para pasta suspensa, caixa com 50 unidades
DELLO R$ 12,33

doze reais e

trinta e três

centavos
R$ 123,30

cento e vinte e

tnê6 reais e

trinta â©ntavos

VALORTOTALDQLOTE3 R$ 19.    
dezenove mil. seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos  

A  
LOTE 4 - AMPLA PARTICIPAÇÃO \ 'q    
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Item Qtde. Unid. Descrição dos Materiais Marca Valor unitário

Valor Unit.

Porextenso
ValorTotal ValorTotalpor

extenso

l 5 PCT
Abraçadeira flexível de nylon, branca, 250 x 3,60mm, pct. c/ 100
uníd.

TROVANTE R$ 19,47

dezenove reais

e quarenta e
sete centavos

R$ 97,35

noventa e sete
reais e trinta e

cinco centavos

2 5 cx
Alfinete para mapas n9 5, em polietileno, cabeça plástica com 5

mm de diâmetro, alfinete níquelado, de 10 a 12mm de extensão,

na cor verde, estojo com 50 unidades.

ACC R$ 10,74

dezreais e

setenta e

quatro
centavos

R$ 53,70

cinquenta e

três reais e

setenta

centavos

3 30 UND Almofada para carimbo n9 3 -- ll x 8 x 1,3cm, peso 58g, área útil
da almofada 105 x 65mm, nas cores preta, vermelha e azul

JAPAN R$ 3,04

três reais e

quatro
centavos

R$ 91.20

noventa e um

reais e vinte

centavos

4 20 UND Apontador com depósito, redondo, pequena - cores sortidas Cls R$ 1,61

um real e

sessenta e um
centavos

R$ 32.20

trinta e dois

reais e vinte

centavos

5 20 Pcr
Bloco de recado autoadesívo, pequeno, 38mm x 50mm, na cor

amarela, pct. c/ 4 unid.
FOCAR R$4,68

quatro reais e
sessenta e cito

centavos
R$ 93,60

noventa etrês

reais e sessenta
centavos

6 30 UND Borracha de apagar grafite de lápis e lapiseira, macia, 4x2xlcm na
corbranca.

R.B R$ 0,38

trinta e Dita

centavos de

real
R$ n,40

onze reais e

quarenta
centavos

7 20 UND Borracha de apagar grafite de lápis e lapiseira, macia, 60 x 28 x
9mm. na cor verde

R.B R$ 0,50

cinquenta
centavos de

real
R$ 10,00 dez reais

B 15 UND

Borracha de apagar grafite de lápis e lapiseira, plástica, macia,

1,50 x 4,50 x 2,Soem, na cor branca, com capa protetora em

plástico.

LEO R$0,74

setenta e

quatro
centavosde

real

R$ 11,10
onze reais e dez

centavos

9 40 UND Caixa para Correspondência, Individual, nas cores Cristal e Fumê,
3.4 x 25.4 x 37.4 cm

WALEU R$ 21,49

vinte e um

reais e

quarenta e
nove centavos

R$ 859,60

oitocentos e

cinquenta e

nove reais e

sessenta

centavos

10 5 UND Caixa para Correspondência, Tripla, Fixa, nas cores Cristal e
fumê.18 x 26.5 x 37.4 cm

WAUU R$ 54,42

cinquenta e

quatro reais e

quarenta e
dois centavos

R$ 272.10

duzentos e

setenta e dois

reais e dez

centavos

11 20 PCT Cartão de Ponto Mensal, cor palha, pacote com 100 unidades. TAMOfO R$ 17,71

dezessete

reais e setenta
e um centavos

R$ 354,20

trezentos e

cinquenta e

quatro reais e
vinte centavos

12 100 UND Cd-R gravável cam 700 mb e 80 minutos de gravação, velocidade
de 52x. Com embalagem acrítica transparente.

ELGIN R$ 2,91

dois reais e

noventa e um

centavos
R$ 291,00

duzÚitos

noventa e u

ais

13 30 UND
Cd RW regravável com 700 mb e 80 minutos de gravação, lx-4x.

Com embalagem acrítica transparente.
ELGIN R$ 6,19

seis reais e

dezenove

centavos

R$ 185,70

centaWenta
e cinco reais e

setenta

centavos

h  
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14 100 cx Clips de aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa com 500g BACCHI R$ 16,84

dezesseís reais

e oitenta e

quatro
centavos

R$ 1.684,00

míl seiscentos e

oitenta e

quatro reais

15 60 cx Clips de aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa com 500g BACCHI R$ 16,84

dezesseisreaís

e oitenta e

quatro
centavos

R$ 1.010,40

mil e dez reais e

quarenta
centavos

16 100 cx Clips de aço, paralelo, níquelado, 8/0, caixa com 500g BACCHI R$ 16,84

dezesseís reais

e oitenta e

quatro
centavos

R$ 1.684,00

mil seiscentos e

oitenta e

quatro reais

17 100 UND Cola branca bastão IOg LEO R$ 0,85

oitenta e cinco

centavos de

real
R$ 85,00

oitenta e cinco

reais

18 10 UND
Cola instantânea flexível em gel, tampa com pino anti-

entupimento, emb. com 3 gr.
BONDER R$ 7,11

sete reais e
onze centavos R$ 71,10

setenta e um
reais e dez

centavos

19 100 UND Cola líquida atóxica, à base de água, lavável, branca, 40g MARIPEL R$ 1,13
um real e treze

centavos
R$ 113,00

cento e treze

reais

20 80 cx Colchete de aço ng 06 cx com 72 unida BACCHI R$4,09
quatro reais e
nove centavos

R$ 327,20

trezentos e
vinte e sete

reais e vinte

centavos

21 150 cx Colchete de aço n9 09 com 72 unida BACCHI R$ 5,91

cinco reais e
n aventa e um

centavos

R$ 886,50

oitocentos e

oitenta e seis

reais e

cinquenta
centavos

22 80 cx Colchete de aço n9 12 com 72 unida BACCHI R$ 9,07
nove reais e

sete centavos R$ 725,60

setecentos e

vinte e cinco

reais e sessenta

centavos

23 50 UND Colchete de aço ne 15 com 72 unida BACCHI R$ 13,17

treze reais e
dezessete

centavos
R$ 658,50

seiscentos e

cinquenta e
oito reais e

cinquenta
centavos

24 10 UND Corretivo liquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com

tampa rosqueável, diluível em água, 18 ml
RADEX R$ 1,27

um real e vinte

e sete

centavos

R$ 12,70

doze reais e

setenta

centavos

25 100 UND DVD R 4.7GB 8X 120 minutos embalagem acrílíca transparente ELGIN R$ 6,33

Seis reais e
trinta e três

centavos
R$ 633,00

seiscentos e

trinta e três

r

26 15 UND DVD-RW 4.7GB, 120 minutos embalagem acrílico transparente MAX R$ 9,80

nove reais e

oitenta

centavos
R$ 147,00    

27 150 Pcr Elástico (borracha natural} n9 18 pct de OI Kg R.B R$ 18,20
dezoito reais e

vinte centavos
R$ 2.730,00

d

seteck:ntos e

tríntb reais

\: }'#P
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28 50 cx Elástico (borracha natural} ng 18 pct. com 100g. R.B R$ 1,82

um real e

oitenta e dois

centavos

R$ 91,00
noventa e um

reais

29   UND Envelope branco 114mmX229mm FORONI R$ 0,08
oito centavos

de real R$ 32,00
trinta e dois

reais

30 5 cx Envelope branco 240mmx340mm cx c/100 FORONI R$ 36,40

trinta e seis

reais e

quarenta
centavos

R$ 182,00
cento e oitenta

e dois reais

31 100 PCT
Envelope de Circulação Interna 26x3Scm em plástico, pacote com
12 unid.

ACRIMET R$ 29,67

vinte e nove

reais e
sessenta e

sete centavos

R$ 2.967,00

dois mil,
novecentos e

sessenta e sete

reais

32 50 UND Envelope pardo 25 x 18 cm FORONI R$O,14

quatorze
centavos de

real
R$ 7,00 sete reais

33 60 UND
Envelope vai-vem vertical, na cor cristal, Ofício com cordão ref.

1061.
ACP R$ 5,29

cinco reais e

vinte e nove
centavos

R$ 317,40

trezentos e

dezessete rea ís

e quarenta
centavos

34 20 UND
Estilete grande, multiuso, Tamanho: 16cm, Material: Aço Inox,
Resina ABS. nas cores: Azul ou Verde

FOCAR R$ 1,82

um real e

oitenta e dois

centavos
R$ 36,40

trinta e seis

reais e

quarenta
centavos

35 10 PCr Etiqueta adesiva p/ codificação 19 mm, vermelha. com 200 uníd. PIMACO R$4,34
quatro reais e

trinta e quatro
centavos

R$43,40

quarenta e três
reais e

quarenta
centavos

36 5 cx Etiqueta branca adesiva (papel carta) ínk jet/laser

279,4x215,9mm, caixa com 100 etiquetas
CLAMAR R$ 34,30

trinta e quatro

reais e trinta

centavos

R$ 171,SO

cento e setenta
e um reais e

cinquenta
centavos

37 50 cx
Etiqueta branca adesiva (papel carta) ínk jet/laser
25,4mmxlO1,6mm, caixa com 2.000 etiquetas, 20 etiquetas por
falha

CLAMAR R$ 34,30

trinta e quatro

reais e trinta

centavos
R$ 1.715,00

mil setecentos

e quinze reais

38 10 cx
Etiqueta branca adesiva (papel carta) ínk jet/laser

25,4mmx66,7mm, caixa com 3.000 etiquetas, 30 etiquetas por
folha.

CLAMAR R$ M,30

trinta e quatro
reais e trinta

centavos
R$ 343,00

trezentos e

quarenta e três
reais

39 35 cx Etiqueta branca adesiva (papel carta) ínk jet/laser 50,8mm x
IO1,6mm, caixa com 1.000 etiquetas, 10 etiquetas par folha.

CLAMAR R$ 34,30

trinta e quatro
reais e trinta

centavos
R$ 1.200,50

mil e duzentos
reais e

cinquenta
centavos

40 30 UND Extrator de Grampos tapa espátula fabricado em chapa de aço
fina. fria. Zincado. 20 x 15 x 25 mm

HAVIA R$ O,%

noventa e

quatro
centavos de

real

R$ 28,20

vinte e óíto

reais e Irinte

cento/o
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41 10 RL fita adesiva dupla face Fixa Forte 12mmx2m 3M R$ 16,97

dezesseis reais
e noventa e

sete centavos

R$ 169.70

cento e

sessenta e nove

reais e setenta

centavos

42 50 RL fita adesiva transparente palipropileno 12mx40mm KORE R$ 1,04

um real e

quatro
centavos

R$ 52,00 cinquenta e
dois reais

43 150 RL Fita adesiva transparente polipropíleno 48mx50mm EXTRA R$ 2,59

dois reais e

cinquenta e
nove centavos

R$ 388,50

trezentos e

oitenta e oito

reais e

cinquenta
centavos

44 100 RL fita crepe 18x50mm KORE R$ 3,22

três reais e

vinte e dois

centavos
R$ 322,00

trezentos e

vinte e dois
reais

45 110 RL fita crepe 48x50mm KORE R$ 9,17

nove reais e

dezessete

centavos
R$ 1.008,70

mil e oito reais

e setenta

centavos

46 15 RL Fita dupla face em polipropileno 12mmX30m SUPERFITAS R$ 3,58

três reais e

cinquenta e

oito centavos
R$ 53,70

cinquenta e
três reais e

setenta

centavos

47 25 RL Fita dupla face em polípropíleno 18mmX30m SUPERFITAS R$ 5,35

cinco reais e

trinta e cinco
centavos

R$ 133,75

cento etrinta e

três reais e

setenta e cinco
centavos

48 15 RL Fita dupla face em poiipropileno 24mmX30m SUPERFITAS R$ 7,07
sete reais e

sete centavos R$ 106,05

cento e seis
reais e cinco

centavos

49 5 UND Grafite fino 0,5mm HB, estojo com 12 unid LEO R$ 0,55

cinquenta e
cinco centavos

de real
R$ 2,75

dois reais e

setenta e cinco

centavos

50 5 UND Grafite 0.7mm 2B, estalo com 12 unid LEO R$ 0,55

cinquenta e
cinco centavos

de real
R$ 2,75

dois reais e

setenta e cinco

centavos

51 5 UND Grafite 0,9mm HB, estojo com 12 unid LEO R$ 0,55

cinquenta e

cinco centavos

de real
R$ 2,75

dois reais e

setenta e cinco

centavos

52 50 UND
Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacidade 20 fls.

Apoio anatómico emborrachado e corpo em aço escavado na cor
preta, 13 cm de comprimento

FOCAR R$ 13,57

treze reais e

cinquenta e
sete centavos

R$ 678,50

seiscentos e

setenta e oito

reais e

cinquenta
centav

53 5 cx
Grampo para grampeador 23/13 galvanizado caixa com 5000
uníds

BACCHI R$ 18,30
dezoito reais e

trinta centavos
R$ 91,SO '&

54 200 cx Grampo para grampeador 26/6 galvanizado caixa cam 5000 unida FRAMA R$ 5,00 cinco reais R$ 1.000,00 miar ais
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55 15 cx Grampo trilho galvanizado 80mm c/ 50 unida FOCAR R$ 9,87

nove reais e

oitenta e sete

centavos

R$ 148,05

cento e

quarenta e oito
reais e cinco

centavos

56 25 PCT
Grampo trilho plástico 80mm para até 200 fls, pacote com 50
unida

EJR R$ 9,10
nove reais e

dez centavos
R$ 227,50

duzentos e

vinte e sete

reais e

cinquenta
centavos

57 120 PCT Lacre p/ Malote numerado SL-16, pacote c/ 100 uníd. na cor azul J.P R$ 25,89

vinte e cinco

reais e oitenta

e nove

centavos

R$ 3.106,80

três míl, cento e
seis reais e

oitenta

centavos

58 5 TB Lâmina de estilete largo 18mmx100mm, com 10 unid. JOCAR R$ 2,02
dois reais e

dois centavos
R$ 10.10

dez reais e dez

centavos

5g 15 UND Livro Ata - Caderno de capa dura preto (100 folhas numeradas),
210mm x 310mm

P.B R$ 10,95

dezreais e

noventa e

cinco centavos
R$ 164,25

cento e

sessenta e

quatro reais e
vinte e cinco

centavos

60 10 UND Livro Ata - Caderno de capa dura preto (200 folhas numeradas),
210mm x 310mm

P.B R$ 21,03

vinte e um

reais e três
centavos

R$ 210.30

duzentos e dez

reais e trinta

centavos

61 50 UND Livro protocolo de correspondência 1/4, 100 folhas,160x220mm TAMOIO R$ 13,44

treze reais e

quarenta e
quatro

centavos

R$ 672,00

seiscentos e
setenta e dois

reais

62 10 UND
Marcadores de Página Adesivos na cor amarela. no formato

25,4mm x 43,2mm. emb. c/ 02 dispensers com 50 fls cada
3M R$ 21,36

\ante e um
reais e trinta e

seis centavos
R$ 213,60

duzentos e

treze reais e

sessenta
centavos

63 30 UND Molhador de dedos em pasta, Emb. c/ 20 gr RADEX R$ 3,57

três reais e

cinquenta e

sete centavos

R$ 107,10

cento e sete
reais e dez

centavos

64 10 UND
Organizador Acrílico com 06 Pastas Suspensas, com grampo

plástico, visor e etiqueta, nas cores cristal e fumê, 425 x 145 x 270
mm.

DELLA R$ 82,46

oitenta e dois
reais e

quarenta e
seis centavos

R$ 824.60

oitocentas e

vinte e quatro
reais e sessenta

centavos

65 10 UND

Organizador Vertical em Polietileno, com três divisórias, nas cores

Cristal e Fumê, Altura traseira: 33cm, profundidade:10,5cm e

Largura frontal: 23,5cm

ACRIMET R$ 104,57

cento e quatro
reais e

cinquenta e
sete centavos

R$ 1.045.70

mil e quarenta
e cinco reais e

setenta

centavos

66 5 cx Percevejos latonado pct. c/ 100 unid. laCAR R$ 3,00 três reais R$ 15,00 qutn+-Kats

67 30 UND

Perfurador para 2 furos com 80mm de distância entre os furos, de

aço pintado, capacidade de perfurar de aprox. 20 folhas de papel
sulflte 7S g/mz, distância da margem de 8mm, dimensões: 7,5 x
8.5 x l0.5mm

JOCAR R$ 16,72

dezesseis reais

e setenta e

dois centavos
R$ 501,60

quinrjentgs e
um Mais e

sessenta

cenwvos
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+ não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

. Para os devidos fins de direitos, os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários

securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar
relacionada com o objeto desta licitação.

e tem ciência que os prestadores de serviços não estabelecidos no município de Sorocaba estarão obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Não

Estabelecidas em https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/gene e a não realização do cadastro implicará na retenção do ISS(IN pelo Tomadores de Serviços no
momento da Escrituração dos Serviços Tomados no sistema NFSe. A obrigatoriedade do cadastro CENE foi regulamentado por meio da Instrução
Normativa 03/16.

' o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se

não houver manifestação formal em contrário com antecedência mínima de 5 {cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a

contratação, contados da entrega dos envelopes.

e O pagamento será efetuado através de Nota Fiscal / Fatura Eletrânica, a qual deverá ser entregue juntamente com o material/equipamento solicitado.

com vencimento para 30 dias da sua emissão, devendo constar no corpo da mesma: Processo CPL ne 2743/18, Contrato n9..-- e o objeto deste
fornecimento.

' O prazo para o fornecimento dos materiais será descrito na Ordem de Fornecimento, de acordo com as necessidades da URBES, que será em média de

lO(dez) dias corridos, sendo que o descumprimento por parte da CONTRATADA poderá ensejar na aplicação das penalidades dispostas na Cláusula Sexta
de acordo com a gravidade, a critério exclusivo da URBES.

Declaramos aceitar todas as condições do Edital

Pedreira, 21 d
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