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(Papel Timbrado da Empresa) 

ANEXO II   

PROPOSTA COMERCIAL  

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO 
 
 
Processo nº 16.764/2019 
Pregão Presencial SRP nº 011/2019 

 

1.1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM 

DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DIVERSAS, INCLUINDO A PRODUÇÃO 

EDITORIAL DE REVISTA/LIVROS/CARTILHAS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS, ESTABELECIDAS 

NESTE INSTRUMENTO, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, conforme descrição dos 

Lote único abaixo discriminado: 

Item Descrição Qtd. Apres. 
Valor 

unitário 
Valor 
Total 

1 

confecção de revista formato 210x148mm aberto e 
105x148mm fechada, impressão 4x4 cores, papel couchê 
fôsco sendo capa e miolo 90gr., com até 16 páginas, 
acabamento capa com laminação fôsca e verniz localizado 
dobra e grampo. 

10.000 PÇ  

  

2 

confecção de revista formato 300x210mm aberto e 
150x210mm fechada, impressão 4x4 cores, papel couchê 
fôsco sendo capa 120gr. e miolo 90gr., com até 24 páginas, 
acabamento capa com laminação fôsca e verniz localizado 
dobra e grampo.  

10.000 PÇ  

  

3 

confecção de revista formato: 300x210mm aberta e 
150x210mm fechada, impressão 4x4 cores, papel couchê 
fôsco sendo capa 120gr. e miolo 90gr., com até 36 páginas, 
acabamento capa com laminação fôsca e verniz localizado 
dobra e grampo.  

10.000 PÇ  

  

4 

confecção de revista formato: 300x210mm aberta e 
150x210mm fechada, impressão 4x4 cores, papel couchê 
fôsco sendo capa 120gr. e miolo 90gr., com até 60 páginas, 
acabamento capa com laminação fôsca e verniz localizado 
dobra e grampo.  

10.000 PÇ  

  

5 
confecção de certificado a4, papel couchê fosco 250gr., com 
impressão digital 4x0. dados variáveis 

3.000 PÇ  
  

6 
confecção de convite: formato 210x150mm, impressão 4x0 
cores em papel couchê fôsco 250gr – refile. 

15.000 PÇ  
  

7 
confecção de envelope: formato 230x160mm, impressão 4x0 
cores em papel off-set 120gr., faca especial e colagem. 

15.000 PÇ 
  

8 
confecção de crachá: formato 100x150mm, impressão 4x0 
cores em papel off-set 250gr. acabamento: dados variáveis, 
cordão de silicone/nylon.  

3.000 PÇ  
  

9 
confecção de envelope: formato 114x160mm, impressão 4x0 
cores em papel color plus tahiti 90g., faca especial e colagem.  

5.000 PÇ  
  

10 
confecção de envelope: formato 114x229mm, impressão 1x0 
cores em papel off-set 90g., faca especial e colagem. 

8.000 PÇ 
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11 
confecção de envelope: tipo saco grande, formato 
240x340mm, impressão 1x0 cor pantone (verde do brasão) 
em papel kraft 120gr., faca especial e colagem. 

20.000 PÇ  
  

12 

confecção de envelope: tipo saco grande vai e vem, formato 
260x360mm, impressão 1x0 cor pantone (verde do brasão) 
em papel kraft 120gr., acabamento: furo, reforço, cordão e 
ilhós,  faca especial e colagem.  

5.000 PÇ  

  

13 
confecção de envelope: tipo saco grande, formato 
310x410mm, impressão 4x0 cores em papel off-set 150gr., 
acabamento: faca especial, colagem.  

10.000 PÇ  
  

14 
confecção de envelope: tipo saco grande, formato 
190x250mm, impressão 4x0 cores em papel off-set 150gr., 
acabamento: faca especial, colagem. 

10.000 PÇ  
  

15 

confecção de pasta com bolso: formato aberto 465x440mm e 
fechado 310x220mm, impressão 4x0 cores em cartão triplex 
300gr., acabamento: bopp fosco frente, faca especial, 
colagem e dobra. 

2.000 PÇ  

  

16 

confecção de revista formato 404x266mm aberto e 
202x266mm fechada, impressão 4x4 cores, papel couchê 
fôsco sendo capa 120gr. e miolo 90gr., com até 16 páginas, 
acabamento capa com laminação fôsca e verniz localizado 
dobra e grampo. 

10.000 PÇ  

  

17 

confecção de revista formato 404x266mm aberto e 
202x266mm fechada, impressão 4x4 cores, papel couchê 
fôsco sendo capa 120gr. e miolo 90gr., com até 32 páginas, 
acabamento capa com laminação fôsca e verniz localizado 
dobra e grampo. 

10.000 PÇ  

  

18 
confecção de folder: formato 210x300mm aberto, impressão 
4x4 cores em papel couchê fôsco 150gr, acabamento: faca 
especial laminação, verniz e 1 dobra. 

40.000 PÇ  
  

19 
confecção de folder: formato 300x300mm aberto, impressão 
4x4 cores em papel couchê fôsco 150gr, acabamento: faca 
especial laminação, verniz e 2 dobras. 

10.000 PÇ  
  

20 
confecção de folder: formato 630x297mm aberto, impressão 
4x4 cores em papel couchê fôsco 150gr, acabamento: faca 
especial laminação, verniz e 4 dobras. 

10.000 PÇ  
  

21 
confecção de cartaz: formato 297x420 mm em papel couchê 
brilho 150gr, impressão 4x0 cores, acabamento com fita 
dupla face nos quatro cantos no verso. 

500 PÇ  
  

22 
confecção de cartaz: formato 300x630mm em papel couchê 
brilho 150gr, impressão 4x0 cores. acabamento com fita 
dupla face nos quatro cantos no verso. 

500 PÇ  
  

23 
confecção de cartaz: formato 440x640mm em papel couchê 
brilho 150gr, impressão 4x0 cores. acabamento com fita 
dupla face nos quatro cantos no verso. 

500 PÇ  
  

24 
confecção de folheto: formato 100x150mm aberto, impressão 
4x4 cores em papel couchê fôsco 115gr. acabamento: refile.  

10.000 PÇ  
  

25 
confecção de folheto: formato 150x210mm aberto, impressão 
4x4 cores em papel couchê fôsco 115gr. acabamento: refile.  

10.000 PÇ  
  

26 
confecção de folheto: formato 210x297mm aberto, impressão 
4x0 cores em papel couchê fôsco 115gr. acabamento: refile.  

10.000 PÇ  
  

27 capa de processo administrativo: formato fechado 5.000 PÇ    
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240x330mm, impressão 1x0 cor em cartolina 250gr., com dois 
furos, corte e vinco. cores das pastas (azul, verde, palha, cinza 
e amarelo) ou outras cores previamente solicitadas pela 
contratante. 

28 
confecção de bloco: formato aberto 210x297mm, impressão 
4x0 cores em papel reciclato, com 50 folhas. 

100 PÇ  
  

29 

confecção de bloco de anotações: 50x1 via 150x210mm, 
impressão 4x0 cores (capa sem impressão), em papel off-set 
75gr., acabamento: blocado, empacotado, corte inicial e 
refile. 
 

3.000 PÇ 

  

30 
confecção de cracha de mesa: formato 100x210mm, 
impressão 4x0 cores em off-set 120gr., refile. 

15.000 PÇ  
  

31 
painel backdrop em lona vinil com acabamento em ilhós nas 
medidas até 4x2,5 metros. 

5 PÇ  
  

32 

banner formato 0,90mx1,20m, impressão em lona night-day 
440g, impressão digital (policromia), acabamento com 
canaleta em dois lados e alça em nylon. variação de arte final 
a cada evento. 

200 PÇ  

  

33 
servico de confecção de faixa: em lona 440g, medindo 
3,0x0,70cm, variação de arte final a cada evento.  instação 
inclusa. 

500 PÇ  
  

34 
caneta esferográfica escrita fina com impressão em 4 cores, 
pedido mínimo 500 peças. variação de arte final a cada 
evento. 

8.000 PÇ  
  

35 

agendas personalizadas, tamanho fechado 22,0cmx18,0cm. 
miolo: em papel reciclado 63 g/m²; com páginas da agenda (1 
página para cada dia do ano); impressão 4 x 4 cores; com 
índice telefônico, tabelas úteis e mapas coloridos; mais 40 a 
50 páginas de conteúdo institucional, a ser fornecido à 
contratada quando da confecção do primeiro exemplar. total 
de 464 páginas.  
capa e contra capa: ambas 4 cores em papel couche 150g, 
empastada em cartão cinza ou papel paraná, gramatura 
mínima de 720 g, acabamento: empastamento, laminação 
fosca e verniz localizado. wire-o cor prata, o layout da capa e 
do miolo serão fornecidos oportunamente pela contratante. 
embalagem: caixa de papel. edição de 100 unidades. 

400 PÇ 

  

36 

Livro Escola do Parlamento – tamanho 230x300 mm fechado 
/ 480x300 mm aberto – total de até 320 páginas. 
capa/contra capa: capa dura/ mínimo de 700g, papel panamá 
ou cartão cinza, revestido com papel coche 230g, laminação 
fosca e verniz localizado. 
miolo: papel coche fosco 170g, 4x4 cores, com verniz de 
proteção de máquina. 
acabamento: costura, lombada quadrada, laminação fosca e 
verniz localizado apenas capa., shrink individual 
edição de 50 unidades. 

150 PÇ 

  

37 

Livro formato aberto 300x210 
formato fechado 210x150 
capa e contra capa:  papel duplex 250g, 
laminação brilho, impressão 4x0 cores 

500  
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miolo: papel offset pólen 70g, 1x1 cor 
336 páginas - acabamento: pur 
edição de 100 unidades. 

38 

Jornal formato fechado 255x350mm 
formato aberto 510x350mm 
36 páginas papel off set 90g 
4x4 cores. acabamento intercalação 
edição de 1.000 unidades. 

5.000  

  

39 

Jornal - formato fechado - 240x320mm, formato aberto 
480x320 mm - 24 páginas - papel off set 150 
4x4 cores. acabamento intercalação. 
edição de 1.000 unidades. 

5.000  

  

Valor total por extenso: 
 

 

 

Denominação / Razão Social da PROPONENTE: 

Endereço completo: 

 

CEP: Fone: Fax: 

I.E. e/ou C.C.M. nº  CNPJ nº Data: 

Banco: Agência nº C/C nº 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que nos preços acima ofertados encontram inclusos, entre outros, tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e descarga, obrigações financeiras de qualquer natureza, e 
demais componentes do custo da execução do objeto da presente licitação.  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que estou ciente e aceito todas as exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital 
e seus Anexos. 
 
- Dados da pessoa responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cédula de Identidade (R.G.) nº _________________________________________________ 
Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) nº _________________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________________________________________ 
Dados Bancários____________________________________________________________ 
 

Cidade, _____ de _______________ de 2019. 
 

_________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 


