
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000006/2018

CAMPOS E GOMES LTDA-ME

CNPJ:  17.010.855/0001-04

AVENIDA   PREFEITO JOSÉ RAPOSO, 211 - PEQUIÁ - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000006/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000001991

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000040/2017 001508/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

59,444,00 14,86UN089 LEONORA682

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              59,44

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

23,073,00 7,69CX054 BACHI418

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

23,0010,00 2,30CX090 BRN424

PASTA CARTÃO DUPLO COM TRILHO - COR AZUL

descrição:
- pasta cor azul
- confeccionada em cartão duplo 480g,
- medidas 350 x 230mm,

135,0050,00 2,70UN130 AMOART429

SETOR DE COMPRAS:              181,07

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;

6,691,00 6,69CX018 REDBOR604
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- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

76,9010,00 7,69CX054 BACHI612

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

7,861,00 7,86CX070 CARBRINK617

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 30 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

12,002,00 6,00PCT076 TALGE619

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

4,602,00 2,30CX090 BRN622

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

26,701,00 26,70CX102 ECOLE623

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR AZUL

descrição:
- tinta para pincel de quadro branco
- cor azul
- de excelente qualidade,
- tinta de fácil remoção,
- reabastece todas as marcas de pincel
- capacidade aproximada de 1500 recargas.
- embalagem de 1 litro.

109,001,00 109,00L193 RADEX631

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              243,75

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              484,26

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria
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Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

33,305,00 6,66UN024 FORONI182

COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

descrição:
- cola bastao ,
- aplicacao: escolar ,
- base adesiva: base agua, atoxica, lavavel ,
- indicacao de uso: papel e papelao ,
- cor: branca ,
- apresentacao: bastao 40 g ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

192,0010,00 19,20CX049 LEONORA184

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

76,9010,00 7,69CX054 BACHI187

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

23,583,00 7,86CX070 CARBRINK188

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

8.450,005,00 1.690,00UN083 MENNO157

GRAMPEADOR DE MESA 23/13

descrição:
379,0010,00 37,90UN087 LEONORA172
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- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento:pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 ,
- capacidade do grampo: 100 folhas ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidada,

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

297,2020,00 14,86UN089 LEONORA173

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

46,0020,00 2,30CX090 BRN162

PAPEL VERGÊ CREME
formato a4; 120 gr; 210 x 297 cx com 50 folhas 1.496,00200,00 7,48CX123 OFF PAPER140

PASTA CARTÃO DUPLO COM TRILHO - COR AZUL

descrição:
- pasta cor azul
- confeccionada em cartão duplo 480g,
- medidas 350 x 230mm,

540,00200,00 2,70UN130 AMOART198

TECIDO TIPO JUTA - COR CRUA

descrição:
- tecido tipo juta,
- largura: 1,00m a 1,45m,
- peca com; 25 metros,
- composicao: 100% fibra de juta,
- na cor crua;

910,005,00 182,00RL184
DAVITECID

OS
150

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              12.443,98

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

APONTADOR PARA LAPIS

descrição:
- base fabricada em material plástico;
- lâmina em aço;
- sem depósito;
- cores sortidas;
- caixa com 12 unidades.

294,00150,00 1,96CX009 LEONORA210

BORRACHA BRANCA ESCOLAR - CAIXA COM 40
UNIDADES

descrição:
- borracha plástica,
- branca,
- formato retangular,

2.341,50350,00 6,69CX019 REDBOR211
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- medindo 43 mm x 22 mm x 12 mm.
- unidade. acondicionadas em caixa com 40 unidades.

CADERNO BROCHURA PEQUENO

descrição:
- caderno pequeno brochura,
- 48 folhas pautadas,
- tamanho 140 x 202 mm.
- capas sortidas

3.950,005000,00 0,79UN021 FORONI245

CADERNO BROCHURÃO GRANDE - 80 FOLHAS

descrição:
- capa flexível decorada
- número de páginas: 80
- folhas pautadas
- dimensões aproximadas do produto (cm) - axlxp:
280x205cm

15.920,008000,00 1,99UN023 FORONI246

CARTOLINA BRANCA

descrição:
- cartolina,
- material: card set,
- gramatura: 150 g/m²,
- cor: branca,
- largura: 660 mm, altura: 500 mm,
- unidade de fornecimento: pacote 100 folhas

2.480,0080,00 31,00PC040 MINASPEL276

CARTOLINA DUPLA FACE

descrição:
- cartolina;
- gramatura: 150 g/m²;
- largura: 660 mm; altura: 480 mm;
- face: dupla;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante,
- sendo cada pacote de com 20 folhas da mesma cor,
- unidade de fornecimento: pacote com 20 folhas

3.027,50350,00 8,65PC041 MINASPEL217

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

743,0050,00 14,86UN089 LEONORA221

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

92,0040,00 2,30CX090 BRN251

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

6.675,00250,00 26,70CX102 ECOLE226
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PAPEL TIPO LUSTROSO - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel material celulose vegetal;
- gramatura 60;
- comprimento 60; largura 40;
- tipo lustroso;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante, sendo cada pacote com 20 folhas da
mesma cor.
- pacote com 20 folhas.

932,00200,00 4,66PC120 RST260

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 2
61,00100,00 0,61UN159 LEONORA230

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 4
64,00100,00 0,64UN160 LEONORA231

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 6
66,00100,00 0,66UN161 LEONORA232

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 8
67,00100,00 0,67UN162 LEONORA233

PLACA EM E.V.A - CORES DIVERSAS

descrição:
- pacote com 10 unidades
- medidas aproximadas de 45 x 50 cm,
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante.
- sendo cada pacote com 10 unidades da mesma cor.

3.695,00500,00 7,39PC168 MAKE+235

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
- régua escolar em plástico transparente
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

136,50350,00 0,39UN179 WALEU238

RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

538,00200,00 2,69PC180 WALEU299

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - PEQUENA

descrição:
- tesoura pequena, escolar,
- ponta arredondada,
- tamanho total aproximado 12 cm,
- cabo em polipropileno,
- atóxico, resistente,
- cor preto ou colorido (todas em uma única cor),
- lâmina em aço inoxidável de qualidade, que não oxide, -
corte laser,
- com parafuso resistente unido as partes.
- com marca do fabricante impressa.
- acondicionadas em embalagem individual contendo
identificação do produto e marca do fabricante.

1.860,001500,00 1,24UN187 LEONORA239

TINTA GUACHE 250 ML - CORES DIVERSAS

descrição:
- tinta guache solúvel em água,
- não tóxica,
- pote 250ml,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da

925,00500,00 1,85PT191
PIRATINING

A
242
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secretaria solicitante.

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR AZUL

descrição:
- tinta para pincel de quadro branco
- cor azul
- de excelente qualidade,
- tinta de fácil remoção,
- reabastece todas as marcas de pincel
- capacidade aproximada de 1500 recargas.
- embalagem de 1 litro.

5.450,0050,00 109,00L193 RADEX262

TNT - TECIDO NÃO TECIDO

descrição:
- tnt 100% polipropileno
- dimensao: 1,40m x 50m,
- espessura: 40 gramas
- unidade de fornecimento: rolo com 50 metros.
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.

3.600,00100,00 36,00RL197 NEW265

ESCOLAS MUNICIPAIS:              52.917,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

APONTADOR PARA LAPIS

descrição:
- base fabricada em material plástico;
- lâmina em aço;
- sem depósito;
- cores sortidas;
- caixa com 12 unidades.

196,00100,00 1,96CX009 LEONORA449

BORRACHA BRANCA ESCOLAR - CAIXA COM 40
UNIDADES

descrição:
- borracha plástica,
- branca,
- formato retangular,
- medindo 43 mm x 22 mm x 12 mm.
- unidade. acondicionadas em caixa com 40 unidades.

267,6040,00 6,69CX019 REDBOR450

CADERNO BROCHURÃO GRANDE - 80 FOLHAS

descrição:
- capa flexível decorada
- número de páginas: 80
- folhas pautadas
- dimensões aproximadas do produto (cm) - axlxp:
280x205cm

1.990,001000,00 1,99UN023 FORONI445

CARTOLINA BRANCA

descrição:
- cartolina,
- material: card set,
- gramatura: 150 g/m²,
- cor: branca,
- largura: 660 mm, altura: 500 mm,
- unidade de fornecimento: pacote 100 folhas

620,0020,00 31,00PC040 MINASPEL482

CARTOLINA DUPLA FACE

descrição:
- cartolina;
- gramatura: 150 g/m²;
- largura: 660 mm; altura: 480 mm;
- face: dupla;
- cores a definir de acordo com as necessidades da

2.595,00300,00 8,65PC041 MINASPEL455

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
secretaria solicitante,
- sendo cada pacote de com 20 folhas da mesma cor,
- unidade de fornecimento: pacote com 20 folhas

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

297,2020,00 14,86UN089 LEONORA459

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

4.005,00150,00 26,70CX102 ECOLE462

PAPEL TIPO LUSTROSO - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel material celulose vegetal;
- gramatura 60;
- comprimento 60; largura 40;
- tipo lustroso;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante, sendo cada pacote com 20 folhas da
mesma cor.
- pacote com 20 folhas.

466,00100,00 4,66PC120 RST486

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 2
61,00100,00 0,61UN159 LEONORA465

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 4
64,00100,00 0,64UN160 LEONORA466

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 6
66,00100,00 0,66UN161 LEONORA467

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO Nº 8
67,00100,00 0,67UN162 LEONORA468

PLACA EM E.V.A - CORES DIVERSAS

descrição:
- pacote com 10 unidades
- medidas aproximadas de 45 x 50 cm,
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante.
- sendo cada pacote com 10 unidades da mesma cor.

2.217,00300,00 7,39PC168 MAKE+469

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - PEQUENA

descrição:
- tesoura pequena, escolar,
- ponta arredondada,
- tamanho total aproximado 12 cm,
- cabo em polipropileno,
- atóxico, resistente,
- cor preto ou colorido (todas em uma única cor),
- lâmina em aço inoxidável de qualidade, que não oxide, -
corte laser,
- com parafuso resistente unido as partes.
- com marca do fabricante impressa.

620,00500,00 1,24UN187 LEONORA472
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- acondicionadas em embalagem individual contendo
identificação do produto e marca do fabricante.

TINTA GUACHE 250 ML - CORES DIVERSAS

descrição:
- tinta guache solúvel em água,
- não tóxica,
- pote 250ml,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante.

555,00300,00 1,85PT191
PIRATINING

A
474

CRECHES MUNICIPAIS:              14.086,80

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              79.448,28

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO

descrição:
- apontador para lápis,
- com depósito em material resistente de resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono.
- produto atóxico e não perecível.
- comprimento: 1,5cm;
- altura: 6cm;
- largura: 2,5cm.

59,00100,00 0,59UN008 LEONORA741

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS Nº 07

descrição:
- bola;
- tipo: soprar (bexiga);
- tamanho: nº 07;
- material: latex;
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.
- sendo cada pacote com 50 unidades da mesma cor.

117,0030,00 3,90PC016 JOY746

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

33,455,00 6,69CX018 REDBOR748

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

66,6010,00 6,66UN024 FORONI750

COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

descrição:
- cola bastao ,
- aplicacao: escolar ,
- base adesiva: base agua, atoxica, lavavel ,
- indicacao de uso: papel e papelao ,
- cor: branca ,
- apresentacao: bastao 40 g ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

38,402,00 19,20CX049 LEONORA759

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

30,764,00 7,69CX054 BACHI761

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

23,583,00 7,86CX070 CARBRINK767

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

445,8030,00 14,86UN089 LEONORA772

PLACA EM E.V.A - CORES DIVERSAS

descrição:
- pacote com 10 unidades
- medidas aproximadas de 45 x 50 cm,
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante.
- sendo cada pacote com 10 unidades da mesma cor.

110,8515,00 7,39PC168 MAKE+795

RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

26,9010,00 2,69PC180 WALEU798

TNT - TECIDO NÃO TECIDO

descrição:
- tnt 100% polipropileno
- dimensao: 1,40m x 50m,
- espessura: 40 gramas
- unidade de fornecimento: rolo com 50 metros.
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.

540,0015,00 36,00RL197 NEW801

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.492,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.492,34

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO
2,955,00 0,59UN008 LEONORA345

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descrição:
- apontador para lápis,
- com depósito em material resistente de resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono.
- produto atóxico e não perecível.
- comprimento: 1,5cm;
- altura: 6cm;
- largura: 2,5cm.

APONTADOR PARA LAPIS

descrição:
- base fabricada em material plástico;
- lâmina em aço;
- sem depósito;
- cores sortidas;
- caixa com 12 unidades.

3,922,00 1,96CX009 LEONORA346

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

6,691,00 6,69CX018 REDBOR350

BORRACHA BRANCA ESCOLAR - CAIXA COM 40
UNIDADES

descrição:
- borracha plástica,
- branca,
- formato retangular,
- medindo 43 mm x 22 mm x 12 mm.
- unidade. acondicionadas em caixa com 40 unidades.

13,382,00 6,69CX019 REDBOR351

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

6,661,00 6,66UN024 FORONI352

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO

descrição:
- caixa de papelão para arquivo morto (modelo júnior) -
medindo 360x250x135mm,
- modelo com tampa,
- na cor parda,
- fechamento de montagem,
- acabamento com vinco,
- no formato retangular

166,80120,00 1,39UN026
MM

EMBALAGE
NS

353

COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

descrição:
- cola bastao ,
- aplicacao: escolar ,
- base adesiva: base agua, atoxica, lavavel ,
- indicacao de uso: papel e papelao ,
- cor: branca ,
- apresentacao: bastao 40 g ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

19,201,00 19,20CX049 LEONORA364

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,

38,455,00 7,69CX054 BACHI367

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

7,861,00 7,86CX070 CARBRINK374

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

1.690,001,00 1.690,00UN083 MENNO377

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

89,166,00 14,86UN089 LEONORA378

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

53,402,00 26,70CX102 ECOLE380

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
3,9010,00 0,39UN179 WALEU400

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- régua escolar em plástico transparente
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

13,455,00 2,69PC180 WALEU401

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.115,82

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.115,82

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 30 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

90,0015,00 6,00PCT076 TALGE558

GRAMPEADOR DE MESA 23/13

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento:pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 ,
- capacidade do grampo: 100 folhas ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidada,

379,0010,00 37,90UN087 LEONORA561

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

133,505,00 26,70CX102 ECOLE567

PLACA EM E.V.A - CORES DIVERSAS

descrição:
- pacote com 10 unidades
- medidas aproximadas de 45 x 50 cm,
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante.
- sendo cada pacote com 10 unidades da mesma cor.

739,00100,00 7,39PC168 MAKE+583

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
- régua escolar em plástico transparente

19,5050,00 0,39UN179 WALEU588

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

TECIDO TIPO JUTA - COR CINZA

descrição:
- tecido tipo juta,
- largura: 1,00m a 1,45m,
- peca com; 25 metros,
- composicao: 100% fibra de juta,
- na cor cinza;

546,003,00 182,00RL183
DAVI

TECIDOS
590

TECIDO TIPO JUTA - COR CRUA

descrição:
- tecido tipo juta,
- largura: 1,00m a 1,45m,
- peca com; 25 metros,
- composicao: 100% fibra de juta,
- na cor crua;

1.820,0010,00 182,00RL184
DAVITECID

OS591

TECIDO TIPO JUTA - COR LARANJA

descrição:
- tecido tipo juta,
- largura: 1,00m a 1,45m,
- peca com; 25 metros,
- composicao: 100% fibra de juta,
- na cor laranja;

910,005,00 182,00RL185
DAVI

TECIDOS
592

TECIDO TIPO JUTA - COR MARROM

descrição:
- tecido tipo juta,
- largura: 1,00m a 1,45m,
- peca com; 25 metros,
- composicao: 100% fibra de juta,
- na cor marrom;

910,005,00 182,00RL186
DAVI

TECIDOS
593

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - PEQUENA

descrição:
- tesoura pequena, escolar,
- ponta arredondada,
- tamanho total aproximado 12 cm,
- cabo em polipropileno,
- atóxico, resistente,
- cor preto ou colorido (todas em uma única cor),
- lâmina em aço inoxidável de qualidade, que não oxide, -
corte laser,
- com parafuso resistente unido as partes.
- com marca do fabricante impressa.
- acondicionadas em embalagem individual contendo
identificação do produto e marca do fabricante.

124,00100,00 1,24UN187 LEONORA594

TNT - TECIDO NÃO TECIDO

descrição:
- tnt 100% polipropileno
- dimensao: 1,40m x 50m,
- espessura: 40 gramas
- unidade de fornecimento: rolo com 50 metros.
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.

720,0020,00 36,00RL197 NEW597

TNT BRANCO - ROLO COM 50 METROS

descrição:
- tnt 100% polipropileno
- cor: branco;
- dimensao: 1,40m x 50m,
- espessura: 40 gramas

360,0010,00 36,00RL198 NEW598

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- unidade de fornecimento: rolo com 50 metros.

TNT PRETO - ROLO COM 50 METROS

descrição:
- tnt 100% polipropileno
- cor: preto;
- dimensao: 1,40m x 50m,
- espessura: 40 gramas
- unidade de fornecimento: rolo com 50 metros.

360,0010,00 36,00RL199 NEW599

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              7.111,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              7.111,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO

descrição:
- apontador para lápis,
- com depósito em material resistente de resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono.
- produto atóxico e não perecível.
- comprimento: 1,5cm;
- altura: 6cm;
- largura: 2,5cm.

5,9010,00 0,59UN008 LEONORA495

BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57X30M

descrição:
- caixa com 20 undades

230,4010,00 23,04CX015 REGISPEL530

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

6,691,00 6,69CX018 REDBOR489

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO

descrição:
- caixa de papelão para arquivo morto (modelo júnior) -
medindo 360x250x135mm,
- modelo com tampa,
- na cor parda,
- fechamento de montagem,
- acabamento com vinco,
- no formato retangular

1.112,00800,00 1,39UN026
MM

EMBALAGE
NS

521

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

153,8020,00 7,69CX054 BACHI522

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,

31,444,00 7,86CX070 CARBRINK507

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

1.690,001,00 1.690,00UN083 MENNO514

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

148,6010,00 14,86UN089 LEONORA501

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

27,6012,00 2,30CX090 BRN500

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

26,701,00 26,70CX102 ECOLE491

RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,

21,528,00 2,69PC180 WALEU496

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              3.454,65

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              3.454,65

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

33,455,00 6,69CX018 REDBOR102

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO
3,846,00 0,64UN069 CARBRINK119

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 30 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

12,002,00 6,00PCT076 TALGE120

GRAMPEADOR DE MESA 23/13

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento:pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 ,
- capacidade do grampo: 100 folhas ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidada,

227,406,00 37,90UN087 LEONORA122

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

26,701,00 26,70CX102 ECOLE123

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
- régua escolar em plástico transparente
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

5,8515,00 0,39UN179 WALEU138

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              309,24

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              309,24

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO

descrição:
- apontador para lápis,
- com depósito em material resistente de resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono.
- produto atóxico e não perecível.
- comprimento: 1,5cm;
- altura: 6cm;
- largura: 2,5cm.

1,773,00 0,59UN008 LEONORA303

BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57X30M

descrição:
- caixa com 20 undades

23,041,00 23,04CX015 REGISPEL305

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

6,691,00 6,69CX018 REDBOR306

COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

descrição:
- cola bastao ,
- aplicacao: escolar ,
- base adesiva: base agua, atoxica, lavavel ,
- indicacao de uso: papel e papelao ,
- cor: branca ,
- apresentacao: bastao 40 g ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

57,603,00 19,20CX049 LEONORA316

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

7,861,00 7,86CX070 CARBRINK322

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;

1.690,001,00 1.690,00UN083 MENNO324

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

6,903,00 2,30CX090 BRN327

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
- régua escolar em plástico transparente
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

1,173,00 0,39UN179 WALEU339

RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

8,073,00 2,69PC180 WALEU340

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              1.803,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              1.803,10

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS Nº 07

descrição:
- bola;
- tipo: soprar (bexiga);
- tamanho: nº 07;
- material: latex;
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.
- sendo cada pacote com 50 unidades da mesma cor.

78,0020,00 3,90PC016 JOY067

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

6,691,00 6,69CX018 REDBOR069

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,

6,661,00 6,66UN024 FORONI070

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO

descrição:
- caixa de papelão para arquivo morto (modelo júnior) -
medindo 360x250x135mm,
- modelo com tampa,
- na cor parda,
- fechamento de montagem,
- acabamento com vinco,
- no formato retangular

27,8020,00 1,39UN026
MM

EMBALAGE
NS

072

CARTOLINA BRANCA

descrição:
- cartolina,
- material: card set,
- gramatura: 150 g/m²,
- cor: branca,
- largura: 660 mm, altura: 500 mm,
- unidade de fornecimento: pacote 100 folhas

31,001,00 31,00PC040 MINASPEL079

CARTOLINA DUPLA FACE

descrição:
- cartolina;
- gramatura: 150 g/m²;
- largura: 660 mm; altura: 480 mm;
- face: dupla;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante,
- sendo cada pacote de com 20 folhas da mesma cor,
- unidade de fornecimento: pacote com 20 folhas

43,255,00 8,65PC041 MINASPEL080

COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

descrição:
- cola bastao ,
- aplicacao: escolar ,
- base adesiva: base agua, atoxica, lavavel ,
- indicacao de uso: papel e papelao ,
- cor: branca ,
- apresentacao: bastao 40 g ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

19,201,00 19,20CX049 LEONORA083

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO - 12
UNIDADES

descrição:
- extrator de grampo ,
- modelo: espatula ,
- material: aco carbono 1020 ,
- tratamento: zincado ,
- largura: 20 mm , comprimento: 150 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 peças,

7,861,00 7,86CX070 CARBRINK090

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 30 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

60,0010,00 6,00PCT076 TALGE094

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;

3.380,002,00 1.690,00UN083 MENNO096
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

GRAMPEADOR DE MESA 23/13

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento:pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 ,
- capacidade do grampo: 100 folhas ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidada,

37,901,00 37,90UN087 LEONORA097

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

297,2020,00 14,86UN089 LEONORA098

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (COBREADO) 26/6

descrição:
-grampo para grampeador 26/6,
- aço acobreado,
- acondicionado em caixa resistente,
-.caixa com 5000 grampos.

6,903,00 2,30CX090 BRN020

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

80,103,00 26,70CX102 ECOLE026

PLACA EM E.V.A - CORES DIVERSAS 73,9010,00 7,39PC168 MAKE+056
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descrição:
- pacote com 10 unidades
- medidas aproximadas de 45 x 50 cm,
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante.
- sendo cada pacote com 10 unidades da mesma cor.

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
- régua escolar em plástico transparente
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

3,9010,00 0,39UN179 WALEU059

TINTA GUACHE 15 ML AZUL - CAIXA C/ 06 UNIDADES
3,902,00 1,95CX190

PIRATINING
A050

TINTA GUACHE 250 ML - CORES DIVERSAS

descrição:
- tinta guache solúvel em água,
- não tóxica,
- pote 250ml,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante.

37,0020,00 1,85PT191
PIRATINING

A
061

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR AZUL

descrição:
- tinta para pincel de quadro branco
- cor azul
- de excelente qualidade,
- tinta de fácil remoção,
- reabastece todas as marcas de pincel
- capacidade aproximada de 1500 recargas.
- embalagem de 1 litro.

327,003,00 109,00L193 RADEX040

TNT - TECIDO NÃO TECIDO

descrição:
- tnt 100% polipropileno
- dimensao: 1,40m x 50m,
- espessura: 40 gramas
- unidade de fornecimento: rolo com 50 metros.
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.

360,0010,00 36,00RL197 NEW041

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              4.888,26

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              4.888,26

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO

descrição:
- apontador para lápis,
- com depósito em material resistente de resinas
termoplásticas e lâmina de aço carbono.
- produto atóxico e não perecível.
- comprimento: 1,5cm;
- altura: 6cm;
- largura: 2,5cm.

5,9010,00 0,59UN008 LEONORA690

BORRACHA BRANCA ESCOLAR - CAIXA COM 40
UNIDADES

descrição:
- borracha plástica,

13,382,00 6,69CX019 REDBOR694

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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- branca,
- formato retangular,
- medindo 43 mm x 22 mm x 12 mm.
- unidade. acondicionadas em caixa com 40 unidades.

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

13,322,00 6,66UN024 FORONI695

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO

descrição:
- caixa de papelão para arquivo morto (modelo júnior) -
medindo 360x250x135mm,
- modelo com tampa,
- na cor parda,
- fechamento de montagem,
- acabamento com vinco,
- no formato retangular

139,00100,00 1,39UN026
MM

EMBALAGE
NS

696

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

38,455,00 7,69CX054 BACHI712

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 30 FOLHAS - 110 V

descrição:
- especificações: - abertura de inserção: 245 mm;
- número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m²;
- tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (para papel, cd, dvd
e cartão de crédito);
- nível de segurança: 2;
- acionamento: botão e sensor eletrônico;
- reversão: manual no botão;
- tempo de funcionamento: 25 min. de uso contínuo x 15 min.
descanso;
- com a máquina aquecida: 4 minutos ligada e 4 minutos de
repouso;
- nível de ruído: 65 decibéis;
- velocidade de fragmentação: 2,5 m/s;
- potência: 374 w;
- volume do cesto: 30,8 litros;
- sensor de lixeira cheia: sim;
- sensor de segurança para lixeira: sim;
- dimensões (mm): 385 x 270 x 650 mm;
- dimensões da embalagem (mm): 470x36x65;
- cor: cabeçote preto e lixeira preta;
- voltagem: 110 v;
- peso: 15 kg;
- garantia mínima de 6 meses.

1.690,001,00 1.690,00UN083 MENNO737

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,

148,6010,00 14,86UN089 LEONORA721

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
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- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM

descrição:
- régua escolar em plástico transparente
- medida de 20cm,
- resistente,
- flexível,
- com escala de precisão

1,955,00 0,39UN179 WALEU733

GABINETE DO PREFEITO:              2.050,60

GABINETE DO PREFEITO:              2.050,60

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

13,322,00 6,66UN024 FORONI001

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELÃO

descrição:
- caixa de papelão para arquivo morto (modelo júnior) -
medindo 360x250x135mm,
- modelo com tampa,
- na cor parda,
- fechamento de montagem,
- acabamento com vinco,
- no formato retangular

20,8515,00 1,39UN026
MM

EMBALAGE
NS

002

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO
2,564,00 0,64UN069 CARBRINK013

GRAMPEADOR DE MESA 23/13

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento:pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 ,
- capacidade do grampo: 100 folhas ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidada,

151,604,00 37,90UN087 LEONORA014

PROCURADORIA GERAL:              188,33

PROCURADORIA GERAL:              188,33

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

BORRACHA BRANCA

descrição:
- borracha ;
- material: plastico ;
- formato: retangular ;
- cor: branca ;
- capa: com capa protetora ergonomica ;
- indicacao de uso: escrita a lapis e lapiseira ;
- espessura: 12 mm ; largura: 22 mm ; comprimento: 43 mm ;

6,691,00 6,69CX018 REDBOR638

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades;

COLCHETE LATONADO Nº 12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

15,382,00 7,69CX054 BACHI648

EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO
2,564,00 0,64UN069 CARBRINK654

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 30 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

60,0010,00 6,00PCT076 TALGE656

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 TIPO ALICATE (25 FOLHAS)

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,
- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

59,444,00 14,86UN089 LEONORA658

LÁPIS PRETO Nº 02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,
-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

53,402,00 26,70CX102 ECOLE660

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              197,47

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              197,47

CAMPOS E GOMES LTDA-ME:                        103.543,35

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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