
PR2022.01/CLHO-03777 - Pág 18



PR2022.01/CLHO-03777 - Pág 19



Item Especificação dos produtos Unid. Quant. Marca Fabricante Vlr. Unit. Coluna1 Vlr. Total Coluna2

1
APONTADOR COM DEPÓSITO, Bloco 6cm, Cores

Sortidas - Cx. com 24 unidades.
CAIXA 450 Leo&Leo Leo&Leo  R$          43,58 

 quarenta e três 

reais e cinquenta e 

oito centavos 

 R$                 19.611,00 

 dezenove mil, 

seiscentos e onze 

reais 

2
AVENTAL INFANTIL ESCOLAR. Avental poliéster

oxford cores variadas. Tam. 45 cm x 40 cm.
UNIDADE 950 DAC DAC  R$          40,55 

 quarenta reais e 

cinquenta e cinco 

centavos 

 R$                 38.522,50 

 trinta e oito mil, 

quinhentos e vinte e 

dois reais e 

cinquenta centavos 

3
BORRACHA, ponteira branca para lápis, caixa

com 100 unidades.
CAIXA 135 Leo&Leo Leo&Leo  R$          16,13 

 dezesseis reais e 

treze centavos 
 R$                   2.177,55 

 dois mil, cento e 

setenta e sete reais e 

cinquenta e cinco 

centavos 

4
BRINQUEDO EDUCATIVO, quebra cabeça

educativo com 24 peças.
UNIDADE 1400 Uriarte Uriarte  R$          12,06 

 doze reais e seis 

centavos 
 R$                 16.884,00 

 dezesseis mil, 

oitocentos e oitenta 

e quatro reais 

5
CADERNO ESPIRAL capa dura universitário 10

matérias 200 folhas.
UNIDADE 6050 Credeal Credeal  R$          14,83 

 quatorze reais e 

oitenta e três 

centavos 

 R$                 89.721,50 

 oitenta e nove mil, 

setecentos e vinte e 

um reais e cinquenta 

centavos 

6
CADERNO DE BROCHURA, capa dura, 48 folhas,

aproximadamente 140 x 202mm.
UNIDADE 23000 Jandaia Jandaia  R$            3,33 

 três reais e trinta e 

três centavos 
 R$                 76.590,00 

 setenta e seis mil, 

quinhentos e 

noventa reais 

7

CADERNO DE DESENHO, Especificações:

material papel off-set 63g/m2, branco, material

capa papel cartão duplex 250 g/m2,

quantidades de folhas 48 fl. comprimento 200

mm. largura 140 mm, espiral, arame

galvanizado.

UNIDADE 1000 Bahia Artes Bahia Artes  R$            4,62 

 quatro reais e 

sessenta e dois 

centavos 

 R$                   4.620,00 

 quatro mil, 

seiscentos e vinte 

reais 

8
CANETA ESFEROFRÁFICA Cristal Dura Mais, A

Clássica Preta, Caixa com 50 unidades.
CAIXA 121 Compactor Compactor  R$          39,31 

 trinta e nove reais e 

trinta e um centavos 
 R$                   4.756,51 

 quatro mil, 

setecentos e 

cinquenta e seis reais 

e cinquenta e um 

centavos 

9
CANETA ESFEROFRÁFICA Cristal Dura Mais, A

Clássica Azul, Caixa com 50 unidades.
CAIXA 121 Compactor Compactor  R$          39,31 

 trinta e nove reais e 

trinta e um centavos 
 R$                   4.756,51 

 quatro mil, 

setecentos e 

cinquenta e seis reais 

e cinquenta e um 

centavos 

10
COLA BRANCA, liquida 40g caixa com 12

unidades.
CAIXA 580 Frama Frama  R$          16,65 

 dezesseis reais e 

sessenta e cinco 

centavos 

 R$                   9.657,00 

 nove mil, seiscentos 

e cinquenta e sete 

reais 

11
ENCAIXES, Blocos de montar brinquedo

educativo com 10 peças.
UNIDADE 1000 Uriarte Uriarte  R$          58,08 

 cinquenta e oito 

reais e oito centavos 
 R$                 58.080,00 

 cinquenta e oito mil 

e oitenta reais 

12

LÁPIS DE CERA, Giz de cera escolar formato

redondo, seu formato anatômico é ideal para

uso na pré-escola e em trabalhos escolares, 12

cores.

UNIDADE 1000 Leo&Leo Leo&Leo  R$            4,14 
 quatro reais e 

quatorze centavos 
 R$                   4.140,00 

 quatro mil, cento e 

quarenta reais 

ORÇAMENTO

À Prefeitura Municipal de Coêlho Neto-MA

OBJETO: Aquisição de kits de material escolar, para os alunos da rede municipal de ensino, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto - MA, para 

o exercício de 2022.

A empresa  F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global), CNPJ 11.285.397/0001-21, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nª 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, vem através desta apresentar 

orçamento para atender as necessidades do órgão.

KITS DE MATERIAL ESCOLAR
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13

LÁPIS DE COR, Especificações: material

madeira, cor diversas, formato hexagonal,

características adicionais lápis de cor, caixa

com 12 unidades, cores diversas.

CAIXA 5750 Faber Castell Faber Castell  R$            4,36 
 quatro reais e trinta 

e seis centavos 
 R$                 25.070,00 

 vinte e cinco mil e 

setenta reais 

14

LÁPIS PRETO Nº 2, sem borracha, com

comprimento mínimo de 170mm, diâmetro do

grafite 2mm, apontados de primeira linha, ultra

resistente. Caixa com 144 unidades.

CAIXA 100 Famix Famix  R$          39,23 
 trinta e nove reais e 

vinte e três centavos 
 R$                   3.923,00 

 três mil, novecentos 

e vinte e três reais 

15

MOCHILA PEQUENA: resistente; na cor azul

marinho, com detalhes externos brancos;

medidas em cm: largura: 25,0 / altura: 30,0 /

profundidade: 14,0; material: poliéster 600

plastificado impermeável; almofadada: nas

costas para maior conforto e isolante contra

impactos, com espuma PAC 4mm forrada em

nylon resinado e costurada para melhor

fixação; bolso externo: 02 frente com abertura

nas laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela

com detalhes cordão 5/2 na cor branco; alça

de mão: em cadarço 30 mm com reforço nas

laterais e munhequeira emborrachada; alça de

costas: almofadada com espuma, revestida de

poliéster cadarço 30mm, confortável, com

regulagem de tamanho; fecho de correr: zíper

grande, reforçado, cobertos para maior

segurança e com puxadores em cordão;

extremidade do puxador com fixação

resistente; acabamento interno: em viés,

cobrindo todas as emendas; gravação em

serigrafia com brasão do município: 1

policromia(s) com até 380cm²; fotolito incluso:

para policromia, 1 unidade(s) com até 380cm²

costura: material costurado com fio 60 de nylon,

e ponto fixo.

UNIDADE 2350 MasterPrint MasterPrint  R$          88,77 

 oitenta e oito reais 

e setenta e sete 

centavos 

 R$               208.609,50 

 duzentos e oito mil, 

seiscentos e nove 

reais e cinquenta 

centavos 

16

MOCHILA GRANDE: resistente; na cor azul

marinho, com detalhes externos brancos;

medidas em cm: largura: 33,5 / altura 41,0 /

profundidade: 18,5; material: poliéster 600

plastificado impermeável; almofadada: as

costas para maior conforto e isolante contra

impactos, com espuma PAC 4mm forrada em

nylon resinado e costurada para melhor

fixação; bolso externo: 02 frente com abertura

nas laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela

com detalhes cordão 5/2 na cor branco; alça

de mão: em cadarço 30mm com reforço nas

laterais e munhequeira emborrachada; alça de

costas: almofadada com espuma, revestida de

poliéster cadarço 30mm, confortável, com

regulagem de tamanho; fecho de correr: zíper

grande, reforçado, cobertos para maior

segurança e com puxadores em cordão;

extremidade do puxador com fixação

resistente; acabamento interno: em viés,

cobrindo todas as emendas; gravação em

serigrafia com brasão do município: 1

policromia(s) com até 380cm²; fotolito incluso:

para policromia, 1 unidade(s) com até 380cm²;

costura: material costurado com fio 60 de nylon,

e ponto fixo.

UNIDADE 10500 MasterPrint MasterPrint  R$          88,77 

 oitenta e oito reais 

e setenta e sete 

centavos 

 R$               932.085,00 

 novecentos e trinta 

e dois mil e oitenta e 

cinco reais 

17
MASSA DE MODELAR, Especificação: massa de

modelar 180g, atóxicas, 12 cores.
PACOTE 2300 Koala Koala  R$            6,70 

 seis reais e setenta 

centavos 
 R$                 15.410,00 

 quinze mil, 

quatrocentos e dez 

reais 
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18

PINCEL DE PÊLO, Cerdas brancas, Ponta plana,

Cabo de madeira extraída de floresta

renovável – amarelo, n° 14, caixa com 30

unidades.

CAIXA 80 Leo&Leo Leo&Leo  R$          47,91 

 quarenta e sete 

reais e noventa e 

um centavos 

 R$                   3.832,80 

 três mil, oitocentos e 

trinta e dois reais e 

oitenta centavos 

19

TESOURA ESCOLAR, Especificações: com ponta

arredondada, em aço inox, cabo plástico preto

15 CM, pacote com 24 unidades.

PACOTE 300 Tris Tris  R$          52,26 

 cinquenta e dois 

reais e vinte e seis 

centavos 

 R$                 15.678,00 

 quinze mil, 

seiscentos e setenta 

e oito reais 

20
TINTA GUACHE, Especificações: contendo cores

diferenciadas (caixa c/6 unidades de 15ml).
CAIXA 2300 Koala Koala  R$            4,49 

 quatro reais e 

quarenta e nove 

centavos 

 R$                 10.327,00 
 dez mil, trezentos e 

vinte e sete reais 

21
RÉGUA DE POLIESTIRENO, 30 cm, Pacote com 24

unidades.
PACOTE 450 Waleu Waleu  R$          20,91 

 vinte reais e 

noventa e um 

centavos 

 R$                   9.409,50 

 nove mil, 

quatrocentos e nove 

reais e cinquenta 

centavos 

Timon/MA, 27 de Janeiro de 2022.

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

RG nº 3.008.371 SSP-PI 

CPF nº 044.665.523-63

Proprietário

Declaramos: Que nossa proposta de preço tera a validade não inferior a 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos: Que nossos preço proposto estão inclusas todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e /ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim todos os custos 

diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 

SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, profissão empresário/administrador de sua própria empresa, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - 

uruguai - Cep:64.073-540, ou o representante munido de sua procuração particular.

 R$                                    1.553.861,37 
Valor total

um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos
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