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PROPOSTA DÊ PREÇOS

A Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, .

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente

os da Lei n' 8.666/93 e Lei no 1O.52OI2OO2, e Decreto Federal no 1O'O?4, de

?OlOgl2O1g, bem como as cláusulas e condições da Modalidade Pregão Eletrônico SRP No

o3al2022.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada

Licitação, bem como estamos cientes da obrigatoriedade de informar caso ocorra.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados

no Anexo l- Termo de Referência, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação'

OBJETO: Fomecimento dê Kits Esolar e Projetos Pedagfuico, paÍa etêndimênto da

Preleitura Municipal de São Bemardo/MA

Valor Total da Proposta: R$ 3.645.080,0O (três milhôes, seiscentos e quarenta e

cinco mil e oitenta reais).

Proponente: T DO REGO LIMA EIRELI

Endereço: Rua Doutor Área Leão (Zona Sul), n'849, casa B, Centro, Teresina - Piaui CEP

64.001 -310

CNPJ: : 27.357.46210o,01 -1 7

Fone: 86 98814-9101

E-mail: reÕothiaqo2 qmail.ccm

conta bancária: Agência 3507-6 clc 7 666A-? Banco do Brasil. T do Rego Lima Eireli-ME

Data da Abertura: 1510912022

Horário de Abertura: O8:OO horas.

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias'

T DO REGO LtMA ElREL|, CNPJ:27.357.462/0001-17 - RUA DOUTORAREA LEAO (ZONASUL) Ne

849-CASAB-CENTRO-TERESINA-Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: 64001-310



f'tffi,)l]jl]Lhz-
Folt'l:j-..*lIQ-Rlutcü P

t\.1 * t.

ITEM

11

12

2

PÍoieto Pedagóqico Espaço Cullural ltinerante
s8558-55-4.Acompânha 2040 livros vaÍiados, tenda
1Bmts'z. kit dê brinquedos pedagÓgicos, mesa

j úaÀ t,irnas-oos son
165-87101-15-6

eres de matenal icô resistenle
has dos sonhos e enca ,,los di Lobato - volLrme 1 ISBN 978-

01 14-9

ISBN: 978-85-
pantogÍáflca de
s e cadeiras,

hos e encantos de Lobato Volume 2 ISBNr 978-

encantos de Lobato -Volume 3 - ISBN: 978-

LÔtE I - PROJETO PEDAGóG|CO

rboÍracha nalural,
to não tóxico, 1e

i)
Nâs trilhâs dos sonhos e
65 87101 16'3
t',las trrthas dos sonhos e encantos de Lobato' Volume 4 ISBN:978-

14

i6

NR

65 87101-17-0

Nas trilhas dos sonhos
(a) - ANoS FINAIS (6' AO 9'ANO)- ISBN: 978-85'8479 109'5

e encantos de Lobato - Livro do (a) professor

VALOR TOTAL LOTÉ I

LOTE II - KIÍ ESCOLAR EDUCAçÃO INFANTIL

DISCRIMINAçÃO

APONTADOR ÊSCOLAR SIMPLES sem deposito, laminas em aço

eíado Íabricado em plástico, cotes sortidas

BORRA
macia

CHA, branca, tipo escolar, fabricado em
lamanho míntmo de 31x21x7mm,Produ

]quâlrdade -

VALOR UNITUND QTDl'TARCA/FABRICANTE

19 330,00KIT 15Pâe Edilora

R$ 483.250 0019.330,00KtT 25Pâe Editora

R$ 56s.800,0018.860,0030Pae Editora

R$ 180.450 0018.045,00KIT 10Pae EditoÍa

BIBLIOTECA LER E SONHAR - ISBN: 978-85's
composto por 120livros, Baú em NrDF, Caminhas Empilháveis e PÚfs

PÍojeto Pedagógico - Binquedoteca - ISBN: 978-85 98558 54-7

Acómpanha lã lúros vaÍiados acondicionados em contâineí plástico

de alta íesistência. kit com brinquedos educativos,play-ground toca

3x1 com bolinhas, tapete êm EVA, cavalo pula-pula puffs infláveis'
3

558-189-2. acervo

atende as creches e Educa o lnÍantil

B]BLIOTECA VEL PILÂRES D EDU
ets 0r o ÍÍaze oo nderc0a)lare dS eda U apseadba 0 os caÇp

mas óve etllantashesantocBO1 tianh0mpa
ntaLanf nt e ndameFuI a nôsu 0d Iaõ o TA atende a0sDFll tmfo

-42-4-98558B5S NB 78-Ioic nclus caote( Peda g ógojeto
osd ivÍosSre as c rno ractecahn a IVrOS ES crat amplpeAcompa

uxl o1ia aoscostécnir0szados paratexturi
etimes aul o etue G lhaba âmk co brrm ue osd çáed s qcadore nq

- 978-85,98558-65-3

â|zado ÍâbÍicado em I\l DF

R$ 115.S90,002 57.995,00KtÍPae Edilora

74 375.00R$R$ 175,00UND 425Pae Editora

70.875,00R$R$ 175,00405Edilora Divulcação
cultural

71.050,00RSR$ 175,00UND 406Editora Divulcaçáo
Cultural

76.650,00RSR$ 175,00UND 438Editora Divulcação
Cultural

83.475,00R$471 RS 175,00UNDEditora Divulcação
Cultural

Nas lrilhas dos sonhos e encantos de Lobato - Volume 5 ISBN:978'

65-87'101'18-7
8.750,00RSR$ 175,0050Editora Divulcaçáo

Cullural
Nas trilhas dos sonhos e encantos de Lobato Livro do (a) professo'

(a) ' ANOS lNlClAlS (1" AO 5'ANO) ISBN: 978-65-87101 46-0

80 150,00R$R$ 175,00UNDEditora Divulcação
Cultural

Nâs trilhâs dos sonhos e encantos de Lobato _ Volume 6 ISBN:978'

65-87101-93 4 R$ 100.625,00R$ 175,00UND 575Editora Divulcação
Cultural13

Nas trilhas dos sonhos e encantos de Volume7-ISBN:978-Lobalo '
65-87 101 -92 7

84.000,00R$R$ 175,00UND 480Editora Divulcação
Cultural

Nas trilhas dos sonhos e encantos de Lobato _ VolumêB-ISBN:978-
65-87101-94 1

77.350.00R$442 R$ 175,00UNDEditora Divulcaçáo
CulturalNas tnlhas dos sonhos e encantos de Lobato -Volume9- ISBN: 978-

65-87101-95 8
7.000.00RSR$ ',175,00UND

R§ 2.369.740,00

TOTALUNIT
QTD

Editora DivLllcação
Cultural

iTARCA/FABRICANTE

11.610.00R$3.87R$3000UNDFABER CASTELL

19 800,00R$3,30RSUND 6000MERCUR

T DO REGO LIMA EIRELI, CNPJ: 21 357 46210007-L7 - RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Ne

849-CASAB-CENTRO-TERESINA-Pl - TEL: 86 99502-8136 - CEP: 64 001-310
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úADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, PEOUENO, CAPA DURA

Caderno brochura pequeno (1i4), capa dura, 48 Íolhas, cosluradas,
23 pautas por página, as linhas devem ser coinodentes em ambas as

tacês. Especifrcaçoes: ' Dirnensõe§: 144 mm de laÍgura X 203 mm de

allura. Miolor Papel offset branco, gÍamatura 56 gÍamas por melÍo
quadrado - Capâ e contra capa em papelâo 697 g/rn' ? cor lisa ?

Íevestido com papel oí-set 115 g/nf - Acabamento com costuÍa

reÍorçada - Cantos conforme padíão do fabricante. - O miolo náodeve
ulrâóassaÍ a capa em nenhum ponto. Deverào constaÍ as

inÍoÍmaÇões âbarro Íêlâcionadas _ 48 folhas _ Fo.malo 14 cm X 20

TILIBRA UND 3000 R$ 13,40 R$

9

cm , NBR 15733:2012 - Nome do fabricanle

úÉts oe coR câixa com 12 cores Dimens
6.9mm de diâmetÍo e 'l75mm de compíimento.

ões aproximadas de
lvlina cenlralizada de

cojpg! olá s contendo a marca do fabÍicante
sextavado, com dimensÓês

ápíoxrmâdas de 6.9mm de diâmetro e compnmento de 175mm. Mina

dê graÍile númeío 2 em material ce Íâmico, resistente. que desliza

facilmente sobre o Papel. Prod úzido com materiais lotalmente

atóxrcos ê madeúa '1000/. reflorestada,propoÍcionando aPontamento

com foÍmaÉo de cavaco continuo e uniÍoÍme. fraior resistência à

qúebra da mina lnscÍi
e marca do fabricante

ção indeléveln o corpodo láPis, contendo nome

MOCH ILA ÊSCOLAR PERSONALIZAD A COI\,! O LOGOTIPO DO

MUNICIPIO €m nylon 600 ,bolso Írontâl com zipper.bolso laleral

telâdo s acol choadas e a láveis

ÍeSOUne ESCOLAR. Pontas arredondâdas, com lâmlna em aço

rnox. e cabo de plástico íesistente com dimensões mínima 11cm 4

4mm de diâmetro. íormâto sextavado, não esfaÍela resistente a

ouebras Coroo colonclo e com fidehdade enlÍe a cor do vemrz e a coÍ

da mrna. tac,l oe aponlar. Produzdo com maleriais totalmente

atóxicos. propoÍclonândo aponlâmento com formaçáo de calaco

I conlinuo e uniforme. Maio. resislência a quebía da mina' lnscrição no

I

LÀPlS GRAFITE grafte inleiÍo

'/r 1AI
VALOR TOTAL LOTE II

LOTE III . KIT ESCOLÂR FUNOAMENÍAL I

N DrscR[úlNAÇÃo

APONTADOR ESCOLAR SIMPLES sem deposito laminas êm âÇo

do. íabricado em plástico. cores sortidas

2

55.050,00R$3000 R$ 18,35UNDPEPPERCADERNO DE DESENHO caítograUa êspiÍal capa variada e Ílexivel,

formato 275x200mm, 48folhas.

13 050.00RS4.35UND 3000KOALA

COfl gRnilCe. com no minimo 909 lavável paÍa uso

comDosrcào' Íesrna de PVA, pÍoduto atÓxico: pronlo paÍa uso' allo

leo.'de solrdos a embalâgem (fiasco) deve seí de fonle suslentável

PET l OOo/o reciclado. frasco retangular, bico aplicador econômicocom

boca de 1 mm. lampa com Íespiro, a vedação da tampa deve ser

efioente pata evitai o vâzamento do píoduto/evaporação' validade

escolar

oÍ a 36 meses

17.400,00RSR$ 5,803000

2 400.00RS6000 0.40RSUNDSÉRELÉPE

38 730 00R§R$ 12.913000UNDKOALA

ÍazeÍ modelagem e que Possa §eÍ

ornlada com lrnta§ acíilicas. PVA e guache. estolo com 12 cores e

ãàià .in'ro de l8og. a base oe caóordÍatos de cerears' água'

tloreto de sódio. glúten, aroma, conseryante, aditivos e pigmentos'

Ã"""" 
"oa 

t"rtr,ã 
"rpermacia 

excelente consistência, cores vivas e

misciveas entre sl que não esfaÍela, produto atÓxico não mancha as

.àã- oot" iã, ,"àproverlado rndrcada paía cnanÇas a partlr dos.3

"nã i" 
,oro". com valdade minlma de 24 meses com selo

IoÃo,lr"ono io rrurtltrRO e conformldade com norma ASTM D 4236'

úrrí"io oo lole e validade cleveÍào conslaÍ na embalagem'

iÃnrt"o"n co. r"n"tu para facilllar a vlsuallzaÉo das cores Dentro

do estoiã as masias devem êstaí envollas em filmê de PVC celolane

retileno

IúASSA DE N,'1ODÉLAR PaÍa

113.850.00R§R$ 37,953000UNDLINA CONFECÇÔÉS

20.790.00R$3000 693RSUNDCIS

Rt 332.880,00

TOTALUNIT
UNIO QTDMARCA/FABRICANTE

15.480 00R$3,87RS4000UNIDFABÉR CASTELL

26.400.00R$3,30R$8000UNIDMERCUR
alnatutbo chaebÍa ricadaesc0

tóxicouto nàx2 /mmd 3 píodhn oâtamac
uahctade

lemperâ

T DO REGO LIMA ElRELl, CNPJ; z1'357 '4621000r-17 - RUA DOUTORAREA LEAO (ZONASUL) Ne
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,-ADERNO DE CALIGRAFIA, % broúuÍa 40 folhas. Conforme ABNT
NBR I 5236.2020 :eguÍânÇa de arttgos escolares Apíesentaçáo
cenrÍcaÇáo lN[4L IRO ou lado emúrdo por laboÍalôÍio especralizado

I conÍorme ABNT NBR 15236.2O2O.segurança de arligos escolaÍes

JANDAIA UN ID

I\A I:,

4000 RS 6,40 RS 25 600.00

CADERNO UNIVERSIT RIO .espiralado, 96 folhas,pautado e

,

3

margeado írente e verso com capa e contracapa dura,' Dimensóes

minimasr 200 mm de largura x 275 mm de altura. Miolol papel ofbet,
bíanco de 56g/m' Capa e contracapa duras: papelão 7509/m"

revestido em papel couchê 115gim" com gua.da em oÍfsel com

maluÍa mínima de 7
Cnt'terns eSffnOCRAFICA - AZUL, escrita média ponta de

unidades

tungstênio; corpo sextavado em plástico transparente, com oíficio
paã respiro lateral cârga removível não rosqueada; tampa cônica

venlalada e tampão stlperioí de pÍessáo; proletor plástico enlre carga

e o corpo da canetat lâmanho com tampâ de aprotimadamenle 'lscmi

embalagem com dâdos de identificação do produto e dala de validade

cle no riinrmo 2 anos a contar pela data dâ entrega. (caixa com 50

úPrs GRAFITE,
aproximadas de 6.9m
de grafte número 2
facilmenle sobre o

GRAFITE graíte

úfi1ê rnlerro sextavado. com dimensóês
"m de diâmetro e compnmenlo de 175mm. Mina

em matenal cerámico, Íesistente, que desliza
papel. Produzido com maleriais totalmênte

inteiro sextavado, corn dimensôes

atóxicos e madeira 100o/o refloíestada proporcionando apontamênto

com foímaçâo de cavaco continuo e unifoÍme. Maior re§i§tência à

quebra da minâ lnscriÇáo indelével no corpo do lápis. contendo nome

e maÍca do fabricante
úrlcúrre Escornn PERSoNALIzADA coM O LOGOTIPO DO

lúUNlClPlO -em nyion 600 ,bolso fÍontal com zipper,bolso lateral

lelado.al s acolchoadas e uslaveis

REGUA GRADUADA. polietileno e/ou acÍílico transpaÍente 30cm'

com âpÍoximadamenle 4mm de espessuía

ABUADA ESCOLAR- brochurra.Épa flexivel,confeccionada em

apelatôxico.
VALOR TOTAL LOTE III

LOTE IV . KIT ESCOLAR FUNDAMETITAL II

OISCRIMINAçÃO

CANETAS ESFEROGRAFICA - AZUL, escrita mêdia, ponta de

pa.a resPiro lalerall carg
ado em oláslico líanspaÍente. com oíificio
â removrvel nào rosqueada tampa cônicâ

tungslênioi corpo sexlav

ventilada e lampão supeÍior de P ressâoi protetor plástico eniíe caÍga

e o coÍpo da canêta: tamanho com tamPa de apÍoximadamente 15cm:

embalagem corn dados de identificaÉo do produto e data de vâlidade

de no minimo 2 anos a contaÍ Pela data da entrega. (catxâ com 50

IS

5

apíoximadas de 6,gmm de diâmeko e comprimento de 175mm Mina

de qrafte nÚmero 2, em matenal cerâmico, resistente que desliza

,acilmente sobre o Papel. Prôcluzido com materlais totalmenlê

atóxrcos e madeiÍa 100% Íeflorestadâ,proporclona ndo apontamenlo

com formaçâã d" crru"o continuo e uniforme. Maior Íesistência à

quebra dâ mina lnscnÇão andelévelno corpo do lápis contendo nome

marcâ do fabncante

R$ í07.880,004000 R$ 26.97UN IDTILIBRA

26.400,00R$8000 R$ 3,30UN IDCIS

2.400.00RSR$ 0,40UND 6000

151 800.00RS4000 R$ 37,S5UN IDcoNFECCÁo

7.240,00RS1,81R$UNID 4000WALEU

2 360.00RS059RSUNID 4000

RS 365.560,00

TOTALUNIT
UT'ID QTD

BAHIA ARÍ GRAFICA

ÍúARCA,/FABRICANTE

15 480.00RS4000 R$ 3,87UN IDFABER CASÍELL

26 400 00RSR$ 3.30UN ID 8000I\,4ERCUR

RS 231.000,004000 R$ 57.75UND

aPoNTADOR ESCOLAR SIMPLES sem deposito, laminas em aço
1

'2

3

oú bíanco 1 20 mm

lempeÍado, fabncado em plástico, core§ soÍtidas
natuÍaborm haÍa cricadb eoíâES co IaancabÍHRACORB tipo

toxiuto conáoT 12 7mmi tmo de 3h0 prodactam tama

ASLH00 FO21 0CA D U RARANG DEADC NOER
iolo oÍfset5 1\,427 papel

NL mas 200ões rnmensdr
e tTtnte coe racapad CapamadaatUÍA 639rsiancobÍ pr0xrgra

b hococheIemrevestimenlo papem NL oTÍ]co no 7809/m'papelâo
íeloI emÍa me evestrdo pnylonaTa21 C EstuÍ dem íatÍta pgls

uâlidade

RS330RS8000UNIDcls

3.200.00RSR$ 0,408000UNDSERELÉPE

e

T DO REGO LIMA ElRELI, CNPJ: 27 357 '462/0007-17 - RUA DOUTOR AREA LEAO {ZONA SUL) Ne
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IüOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA COM O LOGOTIPO DO

MUNICIPIO-em nylon 600,bolso íÍonlal com zipper,bolso lateral LINA coNFECçÔES UND 4000 R$ 37,95

lelâdo s acolchoadas e a

REGUA GRADUADA. polietileno e/ou acÍÍlico tran§parente 30cm
com apÍoxrmadamente 4mm de espessurai

VALO TOTAL LOTE IV

LoroE -v - Krr EscoLAR EDUcAçÃo DE JovEl{s E ADuLTos

CADERNO GRANDE CAPA DURA, 10 MAT RIAS 2OO FOLHAS ;

dimensÕes minimas: 2OO mm x 275 mmi L4iolo: papel offset,

R$ 15Í.800,00

,i

5

baanco.gramatuÍa apÍoximada de 63grs; Capa e contracapa em
pâpelátcom no mínimo 78og/m', revestimento em papel coche bÍjlho

com gramatura de 12Og/m'?. Espiral: ârame revestido em nylon píeto

ou bÍanco 1.20 mm
CANETAS ESFEROGRAFICA . AZUL. ESCTiIA média. ponta de

tungslênio; corpo sexlavado em plástico transparente, com oÍiÍicio
parã respiro lateralr carga removivel não rosqueada; tampa cÔnica

venlrlada e lampáo supenor de pressão; protetoÍ plástico eôtre carga

e o corpo da canela lamanho com lampa de aproxiÍnadamente 1scm;

embâlagem com dados de identiíicação do produloe data de validade

ae no riinimo 2 anos a contaÍ pela data da entrega (caixa com 50

aproximadas de 6.gmm de diâmelÍo e comprimento de 175mm. Mina

de grafte número 2. em material ceràmico. resistente que desliza

lâcilmente sobíe o papel. Prod uzido com materiais totalmenle

unidades
LAPIS GRAFIÍÉ. gÍaíte

e marca do ÍabÍicanle

rnt,erro sextavado, com dimensóes

VALOR TOTAL OO LOTE V

Teresina, PI, 13 de setembrc de 2022.

aloxrcos e macleiÍa lOOo/o refloÍeslada,pÍoporcionando apontâmento

com Íormação de cavaco conlÍÔuo e unifonne. lvlaioÍ resistência à

quebÍa dâ mina. lnscíiÉo indelévêl no corpo do lápis contendo nome

7

T DO REGO Ásrnàdode ÍorÓà
I'atr,lmr TOO fttco

LIMA r,ún

ÉtRELt:2l 3 s7 46 :'ff :!il#lf,'Y "'
20001 17 r4,5eí1 .03'oo'

T DO RE@ UMA EIRÉJ
CNPJ: 27.357.4621OOO1-17

Emprsário: Thiago do Rcgo lima
ctr 01a.22s.723-12

4000 1.81RS 7 .240 0ARSUNDWALEU

R§ 461.520,00

TOTALQTD
UNIT

UNDMARCA,/FABRICAT{TEDtscRtMINAçÂo

3.870.00R$UND 1000 R$ 3,87FABER CASTELLAPONTADOR ESCOTAR SIMPLES sem deposito, laminas em aço
lempe.ado. fabricado em plástico, cores so.tidas.

6.600.00R$RS 3,30UND 2000t\,'IARCUR2

BORRACHA, branca. tipo e§colar. Íabricado em borracha natural

macia. tamanho minimo de 31x21x7mm,prodúo não tóxico 1"

lidade -

57.750.00RS 57.751000

6 600 00RS2000 R$ 3,30UNDC1S

RSR$ 0,40UND 2000SERELEPÊ

37.950,00RSR$ 37,95UND 1000LrNA coNFEcÇÕES
tttOCgtrn eSCOran PERSONALIZADA COM

[/UNlClPlO-em nylon ooo.bolso Írontal com zipper,bolso lateral
O LOGOTIPO DO

lelado.a acolchoadas e uslaveis
1.810.00R§RS 1,81UND 1000WALEURÉGUA GRADuADA. polietileno e/ou acrllico transparente 30Gm

madamenle 4mm de espessuÍa,com aproxr R$ ',1r5.380,00

R$ 3.645.080,00VALOR TOTAL OOS LOTES, l, ll, lll, lV E V R$ 3 ô45 080,00 (trê§ milhõês' seiscsntos e quaÍenla e cinco mil o oitênta

íeais).

T DO REGO LIMA ElRELl, CNPJ: 27 .357 '4621000l-17 - RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Ne
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