
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                    

Praia Grande, 19 de fevereiro de 2021. 

Requisitante: Secretaria de Administração e Demais Secretarias. 

 

OBJETO: Cotação de Preços para Aquisição de Materiais de Escritório II 

 

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a 
resposta seja enviada até o dia 26/02/2021, às 15:00h, através do e-mail: 

comprassead@praiagrande.sp.gov.br ou comprasseadc@gmail.com 

 

It. Descrição do Material Un. 
Qt. 

GERAL Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Arquivo para pasta suspensa (kit arquivo suspenso 
plastificado AZ), composto de 01 caixa box reforçada, 
plastificada e 06 pastas suspensas 

Jg. 540    

02 

Etiqueta adesiva numerada - número 0, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

Pct. 180    

03 

Etiqueta adesiva numerada - número 1, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 170    

04 

Etiqueta adesiva numerada - número 2, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 170    

05 

Etiqueta adesiva numerada - número 3, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 165    

06 

Etiqueta adesiva numerada - número 4, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 175    

07 

Etiqueta adesiva numerada - número 5, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 175    

08 

Etiqueta adesiva numerada - número 6, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 165    

09 

Etiqueta adesiva numerada - número 7, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 165    

10 

Etiqueta adesiva numerada - número 8, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 
pasta digito terminal. 

  Pct. 170    

11 

Etiqueta adesiva numerada - número 9, colorida, com 
aplicação de verniz, medindo entre 20 e 26 x 42mm, 
acondicionada em pacotes com 100 unidades, utilizada em 

  Pct. 170    
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pasta digito terminal. 

12 

Papel para impressão de fotografia em impressora a jato de 
tinta, no tamanho A4, 270g/m², ultra-brilho: fator 90, 
alvura mínima: 92%, alta definição fotográfica, 
acondicionado em caixas com 20 folhas. Validade mínima 
de 10 meses após a data de entrega. 

Pct. 237    

13 

Papel sulfite 210 x 297mm (A4), 100% RECICLADO, de 
boa qualidade, acondicionado em embalagem de papel 
"bopp", contendo 500 folhas, gramatura de 75g/m² e corte 
longitudinal deverá conter em sua embalagem a 
certificação ambiental FSC ou Cerflor (no ato da entrega). 

Res. 11802    

14 Pasta Poliondas com elástico, espessura de 35 mm. Und. 3183    

15 

Pasta suspensa em polipropileno, medindo 245 x 3 x 367 
mm, cor fumê, com visor transparente, etiquetas para o 
visor em papel branco e grampo plástico. 

Und. 1200    

16 

Reforço para furos de fichário, transparente, diâmetro 
mínimo 13mm x 13mm, mínimo de 150 reforços por 
embalagem. Validade mínima de 12 meses após a data de 
entrega. 

Cx. 169    

 
 
 
A PROPOSTA DEVERÁ EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 
VALIDADE MÍNIMA DA PROPOSTA DE 60 DIAS. 
 
 
 

 Atenciosamente, 

 
 

MÔNICA LEAL FERREIRA 
Diretora da Divisão de Compras de Materiais 

e Contratação de Serviços 
 


