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00000617

AGENDA PERMANENTE

descrição:
- brochura,
- capa dura e costurada,
- 01 dia por página,
- 384 páginas.
- com marcador.
- dimensões aproximadas axlxp 21,2 x 15 x 2 cm

1.001,5649 20,44UN00001

00008397

ALFINETE DE CABECA

descrição:
- alfinetes em metal,
- com cabeça em material plástico,
- cores diversas,
- super duro,
- com ponta extra fina,
- caixa com 50 unidades.

163,0947 3,47CX00002

00032390

ALFINETE DE SEGURANCA Nº 00 PRATA 25MM
descrição:
tamanho: 00 - 25mm
material: aço niquelado
quantidade: pacote com 100 alfinetes

39,726 6,62PC00003

00018686

ALMOFADA PARA CARIMBO N  3 - COR PRETA

descrição:
- material da almofada: tecido de
longa duracao recarregavel;
- com entintamento;
- cor da tinta: preto;
- material do estojo em plastico;
- unidade de fornecimento: 1 unidade

52,3212 4,36UN00004

00005929

APAGADOR DE MADEIRA COM SUPORTE

descrição:
- aplicacao: quadro negro,
- modelo: simples,
- material do corpo: madeira pinus,
- cor do corpo: natural,
- material da base: carpete,
- largura: 45 mm,
- comprimento: 150 mm,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

169,5050 3,39CX00005

00010168

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO BASE DE PLASTICO

descrição:
- corpo em plástico na cor azul,
- base em feltro especial macio,
- medidadas: 15 x 15 cm,
- excelente acabamento.
- apaga qualquer superfície, tipo lousa, quadro branco, vidro.
- embalagem unitária, conforme praxe do fabricante.

2.177,56404 5,39UN00006

00013612

APLICADOR MANUAL DE FITA ADESIVA - TAMANHO GRANDE

descrição:
- aplicador manual fita adesiva ;
- material do corpo: plastico;
- material do rolete: rolete plastico;
- com lamina seriilhada em metal;

161,766 26,96UN00007
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- suporta largura da fita: 50 mm ;
- diametro do tubete: aproximado 75 mm;
- deve manter a fita pronta para a proxima aplicacao; - unidade de
fornecimento: 1 unidade.

00016114

APONTADOR PARA LAPIS

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

2.570,02302 8,51CX00008

00016950

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,
- 8 (oito) fios,
- acabamento superficial cru,
- com qualidade em toda sua extensão.
- embalagem conforme praxe do fabricante,
- com identificação do produto,
- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

2.120,58357 5,94RL00009

00021667

BATERIA DE LITIO 3V (CR 2032)

descrição:
- para balança digital de uso pessoal
- modelo bal-15az/bal-15am/bal-150ve/bal-150 pa

386,40120 3,22UN00010

00028351

BATERIA RECARREGAVEL PARA MICROFONE SEM FIO

descrição:
- bateria recarregável para microfone sem fio,
- tensão 9v,
- capacidade mínima de 280mah,
- dimensões de 4,5 x 2,5 x 1,5 cm.

1.279,6141 31,21UN00011

00001954

BLOCO AUTOADESIVO - 7,6 X 7,6MM - COR AMARELO

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 76 x 76
- cor amarelo
- bloco com 100 folhas

856,00428 2,00BL00012

00032424
BLOCO AUTOADESIVO 101 X 152 PAUTADO
descrição:
tamanho 101 x 152, na cor amarela, bloco com 100 folhas

226,8020 11,34BL00013

00028353

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

1.669,64469 3,56BL00014

00010167

BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30M

descrição:
- caixa com 20 undades

285,9010 28,59CX00015
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00018065

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS N  8

descrição:
- bola;
- tipo: soprar (bexiga);
- tamanho: nº 08;
- 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.

10.520,301130 9,31PC00016

00000039

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.

11.091,68724 15,32CX00017

00021631

CADERNO 1/4 BROCHURA PARA CALIGRAFIA

descrição:
- caderno brochura 1/4,
- com 40 folhas para caligrafia,
- com pauta.
- formato das folhas 148 x 205 mm,
- pacote com 10 unidades.

2.496,00300 8,32PC00018

00007699

CADERNO BROCHURA PEQUENO

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

17.500,0010000 1,75UN00019

00007423

CADERNO BROCHURAO GRANDE - 80 FOLHAS

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

56.160,0016000 3,51UN00020

00011578

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

534,2448 11,13UN00021

00014858

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA DIV. CORES

descrição:
- plástico em poliondas,
- na cor preta,
- medidas: comp. 360mm, larg. 130mm, alt. 245mm,
- resistente e durável,
- impermeável, não absorvem umidade e mofo,
- lavável, inodora e atóxica,
- 100% reciclável.

4.680,001125 4,16UN00022

00008542 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO 2.441,851095 2,23UN00023
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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

00017108

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

3.444,42177 19,46UN00024

00013225

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL

descrição:
- caneta esferografica ,
- material: plastico ,
- cor: cristal ,
- formato: hexagonal ,
- material da ponta: tungstenio ,
- tamanho da ponta: 1,0 (media) mm ,
- cor da tinta: azul,
- tubo de tinta: removivel ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 140 mm,
- unidade de fornecimento: caixa 50 unidades

10.801,34319 33,86CX00025

00013587

CANETA ESFEROGRAFICA PRETA

descrição:
- caneta esferografica,
- material: plastico,
- cor: cristal,
- formato: hexagonal,
- material da ponta: tungstenio,
- tamanho da ponta: 1,0 (media) mm,
- cor da tinta: preta,
- tubo de tinta: removivel,
- tampa: ventilada,
- diametro: 8 mm,
- comprimento: 140 mm,
- unidade de fornecimento: caixa 50 unidades

3.860,04114 33,86CX00026

00013588
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA

descrição:
1.218,9636 33,86CX00027
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- caneta esferografica,
- material: plastico,
- cor: cristal,
- formato: hexagonal,
- material da ponta: tungstenio,
- tamanho da ponta: 1,0 (media) mm,
- cor da tinta: vermelha,
- tubo de tinta: removivel,
- tampa: ventilada,
- diametro: 8 mm,
- comprimento: 140 mm,
- unidade de fornecimento: caixa 50 unidades

00013619

CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES

descrição:
- caneta hidrografica ,
- material: plastico ,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: pacote com 12 cores ,
- ponta: ponta porosa, fina ,
- cor:es sortidas ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 137 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 12 unidades,

7.761,401028 7,55PC00028

00013618

CANETA MARCA TEXTO COLOR

descrição:
- cores sortidas,
- pacote com 06 unidades,
- sendo 01 de cada cor.

1.072,8279 13,58PC00029

00013226

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

1.147,4769 16,63CX00030

00021654

CANETA PERMANENTE PARA CD - COR PRETA

descrição:
- caneta permanente;
- material: plastico rigido;
- material ponta: ponta em poliester;
- numeracao da ponta: 0,4 e 0,8 (cada extremidade) mm;
- cor: preta;
- utilizacao: cd / vidro / plastico / madeira / tecidos / metais; - unidade de
fornecimento: caixa com 12 unidades

432,5113 33,27CX00031

00000618

CARTOLINA BRANCA

descrição:
- cartolina,
- material: card set,
- gramatura: 150 g/m²,

10.130,68194 52,22PC00032
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- cor: branca,
- largura: 660 mm, altura: 500 mm,
- unidade de fornecimento: pacote 100 folhas

00020208

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

12.588,50850 14,81PC00033

00010658

CLIPS N  3/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
- clipe, formato: paralelo,
- material: aco,
- acabamento: galvanizado,
- numero: 3/0,
- cor: prateado,
- unidade de fornecimento: caixa 500 gramas

917,7381 11,33CX00034

00010159

CLIPS N  4/0 CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
- clipe, formato: paralelo,
- material: aco,
- acabamento: galvanizado,
- numero: 4/0,
- cor: prateado,
- unidade de fornecimento: caixa 500 gramas

1.291,62114 11,33CX00035

00010160

CLIPS N  6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
- clipe, formato: paralelo,
- material: aco,
- acabamento: galvanizado,
- numero: 6/0,
- cor: prateado,
- unidade de fornecimento: caixa 500 gramas

713,7963 11,33CX00036

00010162

CLIPS N  8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
- clipe, formato: paralelo,
- material: aco,
- acabamento: galvanizado,
- numero: 8/0,
- cor: prateado,
- unidade de fornecimento: caixa 500 gramas

479,8843 11,16CX00037

00000073

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

descrição:
- cola líquida branca,
- com bico aplicável econômico,
- atóxica,
- lavável,
- caixa com 12 frascos de 90 gramas.

6.343,77309 20,53CX00038

00020209 COLA COLORIDA - CAIXA COM 06 UNIDADES, EM CORES DIVERSAS 2.513,00350 7,18CX00039
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descrição:
- cola liquida colorida
- caixa com 6 unidades de 23 gramas
- com bico aplicador.
- cores diversas

00021621

COLA EM BASTAO 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

5.391,03213 25,31CX00040

00014844

COLA LIQUIDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escritorio;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: frasco 1 kg;
- validade: 12 meses a partir da entrega;
- unidade de fornecimento: frasco com 1 kg

3.134,40240 13,06FR00041

00013622

COLA LIQUIDA COLORIDA COM GLITTER 35 GRAMAS - CORES
DIVERSAS

descrição:
- cola liquida com glitter,
- caixa com 12 unidades de 35 gramas
- com bico aplicador.
- cores diversas a ser definida de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.

11.124,00400 27,81CX00042

00021657

COLCHETE LATONADO N  07

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 7,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

483,1694 5,14CX00043

00010165

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 7,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

484,4864 7,57CX00044

00010166

COLCHETE LATONADO N  12

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

1.119,08101 11,08CX00045
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00009245

CONTACT TRANSPARENTE - ROLO

descrição:
- plástico adesivo transparente (tipo contact).
- rolo medindo 25 mt x 0,45 mts.

4.528,1973 62,03RL00046

00002984

CORDAO RABO DE RATO

descrição:
- cordão rabo de rato
100% poliéster
rolo com 50m x 2mm aproximadamente

1.491,2064 23,30RL00047

00013590

CORRETIVO LIQUIDO

descrição:
- corretivo liquido ,
- composicao: atoxico,
- base agua,
- hidrocarbonetos com secagem ultra-rapida ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos, fax, copias e
impressos ,
- conteudo: 18 ml ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades,

408,3222 18,56CX00048

00016123

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

descrição:
- elastico , formato: redondo ,
- material: latex ,
- numero: numero 18 ,
- cor: amarela ,
- unidade de fornecimento: caixa 25 gramas

260,28108 2,41CX00049

00032423

ENVELOPE PLASTICO - 33CM X 24CM
descrição:
tipo plástico liso, comprimento 33 cm, largura 24 cm, cor transparente,
características adicionais vertical,liso e com 4 furos.

420,001000 0,42UN00050

00009436

ESTILETE LAMINA LARGA 18 MM

descrição:
- estilete , material: poliestireno ,
- acabamento: emborrachado ,
- cor: amarelo- preto ,
- comprimento: 130 mm ,
- modelo do estilete: retratil ,
- suporte e trava: com parafuso roldana ,
- guia de deslizamento: com guia deslizamento em aco inox , - material da
lamina: aco inox ,
- largura da lamina: 18 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 un

1.104,95539 2,05UN00051

00020362

ETIQUETA ADESIVA BRANCA

descrição:
- etiqueta auto adesiva ;
- material do frontal: papel couche ;
- acabamento do frontal: fosco ;
- gramatura do frontal: 167 g/m² ;
- material adesivo: cola acrilica ;
- material do liner: papel siliconado ;
- texto impresso: sem impressao ;
- cor etiqueta: branca ;
- altura: 50,8 mm ; largura: 101,6 mm ;

459,9426 17,69ENV00052
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- apresentacao: folha solta ;
- quantidade: 10 etiquetas por folha ;
- formato da folha: carta ;
- unidade de fornecimento: envelope 100 etiquetas;

00005923

FITA ADESIVA COLORIDA  - CORES DIVERSAS

descrição:
- fita adesiva colorida;
- material: polipropileno;
- adesivo acrilico a base de agua;
- dimensao: 12mm x 10m(+);
- unidade de fornecimento: pacote com 10 rolos de 10 metros
- medidas aproximadas de 12mm x 10 metros
- cores a definir de acordo com as necessidades da secretaria solicitante,
sendo cada pacote com a mesma cor.

1.880,00500 3,76PC00053

00010361

FITA ADESIVA CREPE

descrição:
- fita crepe,
- fita adesiva de papel crepado,
- rolo de 19mmx50m.
- rolo com 50 metros

3.621,03903 4,01RL00054

00010729

FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 METROS

descrição:
- fita adesiva dupla face ,
- material do dorso: acetato de celulose ,
- material do adesivo: adesivo acrilico ,
- protecao: liner papel kraft siliconizado ,
- cor: incolor ,
- largura: 19 mm , comprimento: 30 m ,
- unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

21.448,40580 36,98PC00055

00013628

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA
descrição:
- fita adesiva,
- para empacotamento,
- polipropileno,
- cor transparente,
- dimensões aprox. 45 mm x 50m,
- de excelente qualidade,
- alta aderência.
- unidade de fornecimento: pacote com 06 unidades

11.835,78681 17,38PC00056

00020361

FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,
- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos, fax, copias e
impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

438,6017 25,80CX00057

00032389

FITA DE CETIM DUPLA FACE Nº 01
descrição:
composição: 100% poliamida (cetim).
unidade: rolo com 100 metros.
largura: 07mm (n° 1).
cor: cores a definir de acordo com a necessidade da administração
municipal

311,4012 25,95RL00058
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00028354 FITA MATRICIAL PARA IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH - DP 20 132,0010 13,20UN00059

00021659

FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR GENERAL 2120 PD

descrição:
- fita entintada para máquina de calcular em nylon p v f 05 x 13 mm

211,2030 7,04UN00060

00018411

FITILHO PARA PRESENTE

descrição:
- fitilho;
- aplicacao: para presente;
- cor: cores sortidas;
- dimensao: 5 mm x 50 m;
- unidade de fornecimento: pacote com 04 rolos.

543,90105 5,18PC00061

00007726

GIZ COLORIDO PARA LOUSA

descrição:
- giz escolar,
- cor: colorido,
- apresentacao: palito plastificado,
- composicao basica: gesso e agua,
- atoxicidade: atoxico e anti-alergico,
- tamanho: 81x10 mm,
- unidade de fornecimento: caixa 64 unidades

253,2060 4,22CX00062

00007728

GIZAO DE CERA 12 CORES

descrição:
- formato jumbo,
- cores vivas e intensas com ótima cobertura;
- fórmula resistente a queda;
- estojo com 12 unidades
- cores diversas.

3.833,831001 3,83CX00063

00028133

GLITER PVC 500 GRAMAS - CORES DIVERSAS

descrição:
- glitter;
- material pvc
- cloreto de polivinila;
- aspecto físico,
- partículas metalizadas;
- 3,5 g
- cor: a cor será definida de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante
- embalagem com 500 gramas

985,2030 32,84PC00064

00032394

GRAMPEADOR DE MESA
descrição:
confeccionado em aço esmaltado, base e corpo todo
em metal, com compartimento em metal cromado com capacidade para 1 -
barra de grampos 26/6 (medindo seu interior aproximadamente 13,5cm); -
mola/chapa de sustentação que mantenha abertura de aproximadamente
03cm entre base/compartimento; - sistema de mola inteiriça para fazer
deslizar a peça propulsora que pressiona os grampos para a saída de
grampeamento; - base com comprimento de 20cm e 4,5cm de largura; -
capacidade para grampear até 20 folhas de papel 75 g/m².

109,626 18,27UN00065

00016121

GRAMPEADOR DE MESA 26/6

descrição:
em aço, design ergonômico, grampeia até 30 folhas e utiliza grampos 26/6

2.552,55143 17,85UN00066
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00032427

GRAMPO 106/6
descrição:
grampo para grampeador 106/6; aço acobreado; acondicionado em caixa
resistente; caixa com no mínimo 3500 grampos.

324,0020 16,20CX00067

00000597

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (PRATEADO) 26/6.

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

1.769,04378 4,68CX00068

00013669

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13

descrição:
-grampo para grampeador 23/13,
- aço prateado,
- acondicionado em caixa resistente.
-caixa com 5000 grampos.

789,3644 17,94CX00069

00032410

IMA PARA GELADEIRA
descrição
folhas a4 manta magnética adesivada 0,3mm
tamanho da folha: 20,7 x 29,7 cm

768,003 256,00CEN00070

00013591

LAPIS BORRACHA

descrição:
- ecolápis borracha;
- ideal para apagar tinta de caneta esferográfica ;
- caixa com 12 unidades.

150,005 30,00CX00071

00005930

LAPIS DE COR C/ 24 CORES

descrição:
-lápis de cor,
-tamanho grande,
-cores variadas,
- excelente cobertura ao riscar,
-mina inteiriça,
- madeira de uma só qualidade,
- perfeito a´pontamento,
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

33.485,703174 10,55CX00072

00015291

LAPIS PRETO N  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.

25.794,88596 43,28CX00073

00021648

LAPIS TECNICO PRETO 6B

descrição:
-madeira macia que garanta excelente apontabilidade  na
ponta;
-ideal para desenho artístico ou técnico, esboços e escrita em geral;
-no formato sextavado;
-não rola na mesa;

410,9427 15,22CX00074
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-caixa com 12 lápis (6b).

00031552

LIMPADOR PARA TELA

descrição:
- fluído especial para limpar telas de monitores e telas de notebooks;
- ideal para equipamentos delicados;
- não mancha a tela;
- não deixa resíduos;
- não inflamável;
- frasco com 100 ml.

174,5616 10,91UN00075

00028430

LIVRO CONTA CORRENTE - 50 FOLHAS

descrição:
- medidas minimas aproximadas de 215 x 315 mm
- capa dura em papelão 697 g/m revestida por papel  off set 120 g/m

93,5010 9,35UN00076

00008854

LIVRO CONTA CORRENTE 100 FOLHAS

descrição:
- medidas minimas aproximadas de 218 x 319 mm
- capa dura em papelão 697 g/m revestida por papel  off set 120 g/m

161,0010 16,10UN00077

00014848

LIVRO DE ATA GRANDE C/ 100 FOLHAS

descrição:
-livro ata;
- modelo: pautado sem margem e numerado;
- material da capa: papelao;
- gramatura da capa: 697 g/m²;
- revestimento da capa: papel kraft 110g/m²;
- cor: preta;
-material do miolo: papel off-set 56 g/m² ;
- quantidade de folha: 100 fl;
- altura: 298 mm ;
- largura: 203 mm ;
- unidade de fornecimento: unidade.

1.475,00118 12,50UN00078

00013650

LIVRO DE REGISTRO DE PONTO - 100 FLS

descrição:
-capa dura;
-na cor preta;
- com local para registro do intervalo para refeições;
- capa/contra capa: papelão 700grs;
-revestido papel 90grs;
- plastificado;
-formato: 215mm x 315mm.

2.073,50130 15,95UN00079

00032447

MALHA PARA DECORAÇÃO
descrição: composição: 100%poliester; largura: + ou - 1,90 mt; gramatura:
115 g/m²; flexibilidade: de 25% a 30%; alteração dimensional a lavagem
comprimento: + ou - 8%; alteração dimensional a lavagem largura: + ou -
6%; torção a lavagem: + ou - 5%; cores diversas (vermelho, verde, azul,
branco, preto, laranja, rosa, roxo).

1.350,00100 13,50MT00080

00016111

MASSA PARA MODELAR 12 CORES PCT COM 12 UNIDADES

descrição:
-à base de cera macia,
-não gruda nas mãos e não esfarela,
-não endurece em contato com o ar,
- com 12 cores,
- pacote com 12 unidades,
-não tóxica.

42.528,001200 35,44PC00081
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00014831

MIDIA DE CD-R - GRAVAVEL (80 MIN/700MB/52X)

descrição:
- midia de cd gravavel (cd-r),
- tubo com 50 unidades;
- capacidade de armazenamento: 700 mb / 80 min; - velocidade: 1x ~ 52x;
- garantia minima de 3 meses.

99,862 49,93TUB00082

00023704

MIDIA DVD-R GRAVAVEL (4,7 GB) 8X - CAIXA COM 50 UND.

descrição:
-dvd-r gravável (dados)
- capacidade de 4.7 gb
- velocidade mín. 8x,
- compatível com todos os drives dvd-rom & dvd-vídeo players;
- formato de gravação única,
-capacidade de armazenamento de gravações permanentemente,
- alta densidade de armazenamento;
- ideal para arquivamentos por longo período.
- caixa (pino) com 50 unidades.

609,0711 55,37TUB00083

00007151

ORGANIZADOR DE MESA

descrição:
- bandeja dupla;
- acrílico;
-formato paralelo;
-com juntas flexíveis;
- para papel tamanho ofício 2.

3.388,35105 32,27UN00084

00020213

PAPEL CAMURCA - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel camurça,
- medidas 40 x 60 cm.
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria solicitada,
- sendo cada pacote com 25 folhas da mesma cor.

7.570,10365 20,74PC00085

00010789

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

descrição:
- tamanho a4,
- na cor azul/roxo,
- caixa com 100 unidades.

198,846 33,14CX00086

00008044

PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS

descrição:
- embalagem pacote com 10 folhas
- gramatura: 240 gramas
- tamanho: 48 x 65cm
- cores a definir de acordo com as necessidades da secretaria solicitante,
- sendo cada pacote com 10 folhas da mesma cor

6.206,40720 8,62PC00087

00020215

PAPEL CARTAO LAMINADO

descrição:
- medidas aproximadas de 49 x 59,
- gramatura de 60,
- embalagem com 40 folhas,
- um lado brilhante e o outro lado na cor pardo,
-espessura grossa, apropriado para fazer embalagens,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante.

2.922,5763 46,39PC00088
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00032428

PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS

descrição:
- papel celofane, comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
cores diversas, apresentacao folha
unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas
cores a seerem definas de acordo com as necessidades das secretarias.

3.479,90115 30,26PC00089

00001804

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

descrição:
- papel cenário,
- gramatura 80g/m²,
- dimensões aproximadamente 66 x 96,
- cor branco.
- pacote com 100 folhas

5.406,45105 51,49PC00090

00013599

PAPEL CENARIO - COR PARDO

descrição:
- papel cenário,
- gramatura 80g/m²,
- dimensões aproximadamente 66 x 96,
- cor pardo.
- pacote com 100 folhas

3.220,8060 53,68PC00091

00020214

PAPEL CREPOM EMBALAGEM COM 20 FOLHAS - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel crepom,
- material celulose vegetal,
- gramatura 18 g/m²,
- comprimento 200 cm,
- largura 48 cm,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante
- pacote com 20 folhas

11.144,00700 15,92PC00092

00026694
PAPEL SULFITE TAMANHO A1 0,61 X 50M, 75G, ROLO (BOBINA) COM
50M

774,6020 38,73RL00093

00000746

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.

3.768,00400 9,42PC00094

00016158

PAPEL VERGE - COR AZUL CLARO

descrição:
- papel verge ,
- cor: azul claro ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

2.412,00100 24,12PC00095

00016159
PAPEL VERGE - COR BRANCO

descrição:
12.783,60530 24,12PC00096
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- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

00007514

PAPEL XEROGRAFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),
- sulfite gramatura 75 g/m2,
- alcalino,
- produzido com fibras de eucalipto tratadas, multi funcional, elevado grau
de brancura,
- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas.

374.921,202095 178,96CX00097

00032425

PAPEL XEROGRAFICO A4 75G - AMARELO
descrição:
papel formato a4 (210mm x 297mm), sulfite gramatura 75g/m2, na cor
amarela, resma com 500 folhas, caixa com 10 resmas.

169,831 169,83CX00098

00032426

PAPEL XEROGRAFICO A4 75G - AZUL
descrição:
papel formato a4 (210mm x 297mm), sulfite gramatura 75g/m2, na cor azul,
resma com 500 folhas, caixa com 10 resmas.

169,831 169,83CX00099

00006610

PAPEL XEROGRAFICO OFICIO II

descrição:
- papel sulfite,
- material: alcalino ,
- cor: branco
- gramatura: 75 g/m² ,
- formato: ofício 2,
- largura: 216 mm , altura: 330 mm ,
- aplicacao: multiuso ,
- apresentacao: pacote 500 folhas
- unidade de fornecimento: caixa 10 pacotes

2.162,7010 216,27CX00100

00010227

PASTA A-Z LOMBO FINO - AZUL

descrição:
- pasta registradora a-z,
- lombo fino,
- com rótulo externo,
- revestido interna e externamente em polipropileno,
-  cor azul,
- acabamento interno,
- presilhas internas em alumínio,
- medindo 31,5 x 28,5 x 7,3 cm.

3.177,50250 12,71UN00101

00010173

PASTA A-Z LOMBO LARGO - AZUL

descrição:
- pasta registradora a-z,
- lombo largo,
- com rótulo externo,
- revestido interna e externamente em polipropileno,
- cor azul,
- acabamento interno,
- presilhas internas em alumínio,
- medindo 31,5 x 28,5 x 7,3 cm.

5.147,55405 12,71UN00102

00028352 PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR AZUL 787,50250 3,15UN00103
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descrição:
- pasta cor azul
- confeccionada em cartão duplo 480g,
- medidas 350 x 230mm,

00009011

PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR BRANCA

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

1.041,00300 3,47UN00104

00026191

PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR VERDE

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

173,5050 3,47UN00105

00001958

PASTA CATALOGO

descrição:
- pasta catalogo ,
- material: cloreto de polivinila (pvc) ,
- revestimento: plastico,
- porta etiqueta: com porta etiqueta frontal,
- cor da pasta: preta ,
- quantidade de envelope: 100 envelopes ,
- espessura do envelope: 0,06 mm ,
- envelope com capacidade para folhas de papel sulfite a4 (297x210)
- capa dura;
- furacao: 4 furos ,
- prendedor: com 4 colchetes ,
- dimensões: 270 x 320 x 6,0 cm,

1.200,0075 16,00UN00106

00016126

PASTA COM ABA E ELASTICO EM POLIPROPILENO

descrição:
- pasta polionda com elastico,
- material: polionda (polipropileno corrugado),
- gramatura/espessura: 5 mm,
- cor: transparente fumê,
- ilhoses: com ilhoses de metal ,
- largura do dorso: 17 mm,
- largura: 245 mm,
- altura: 335 mm,
- unidade de fornecimento: unidade

516,00215 2,40UN00107

00013600

PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO - 350X250MM - FUME

descrição:
- pasta polionda com elástico ,
- material: polionda (polipropileno corrugado)
- gramatura/espessura: 5 mm ,
- cor: transparente fumê ,
- ilhoses: de metal ,
- medida: aproximadamente 350x250mm .

1.603,80810 1,98UN00108

00013100

PASTA COM TRILHO

descrição:
- pasta, material: polipropileno ,
- gramatura/espessura: 0,25 mm ,
- cor: cristal transparente ,

343,8633 10,42CX00109
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- largura: 240 mm , comprimento: 360 mm ,
- acessorios: prendedor interno grampo trilho em plástico,
- visor em acrilico ,
- unidade de fornecimento: caixa 10 unidades,

00023350

PASTA DE PAPELAO COM ABA E ELASTICO, TAMANHO OFICIO

descrição:
- nas cores verde, amarelo, azul rosa e laranja.
- as cores serao definidas na emissao da autorizacao de fornecimento

1.554,001050 1,48UN00110

00018754

PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO COM DORSO

descrição:
- pasta 100% plástica,
- transparente,
- com aba e elástico,
- com dorso de 40mm,
- espessura de 0,50mm,
- dimensões de 245mm (largura) x 335mm (altura) x 40mm (dorso),
- em material transparente, leve, resistente, reciclável e atóxico.

118,5050 2,37UN00111

00010325

PASTA SANFONADA A4 - COM 31 DIVISORIAS

descrição:
- pasta plástica,
- tamanho a4 (210 x 297 mm),
-com 31 divisórias.

1.216,6035 34,76UN00112

00032392

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA VERDE PLASTIFIFICADA
decrição mínima:

- corpo em cartão marmodello com 04 ponteiras plasticas;
- 02 arames 402mm btc;
- ponteiras fixadas com ilhoses;
- visor e etiqueta;
- gramatura 336 g;
- espessura 0,30mm;
- medidas 361 x 240 mm.

1.053,00300 3,51UN00113

00018405

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX - AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;
- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

2.543,20880 2,89UN00114

00021662

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
- modelo: escritorio,
- cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 50 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,

5.618,16136 41,31UN00115
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- porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 un

00023353

PILHA ALCALINA  - RECARREGAVEL

descrição:
- pilha recarregável,
- pequena aa,
- capacidade de 2500 mah,
- cartela com 4 unidades

234,4010 23,44CART00116

00001569

PILHA ALCALINA AA C/ 04 UN PEQUENA

descrição:
-pilha;
-tipo: alcalina;
-tamanho: pequena(aa);
-voltagem: 1,5 v;
-unidade de fornecimento: cartela 4 unidades.

692,7692 7,53CART00117

00012013

PILHA ALCALINA MEDIA AA

descrição:
-pilha alcalina;
-tamanho medio,
-1,5 volts,
-embalagem com 02 unidades

1.212,80160 7,58CART00118

00023354

PILHA ALCALINA PALITO AAA

descrição:
- pilha ,
- tipo: alcalina ,
- tamanho: palito(aaa) ,
- voltagem: 1,5 v ,
- unidade de fornecimento: cartela com 2 unidades

2.153,40555 3,88CART00119

00023729

PINCEL ATOMICO AZUL ESCRITA FINA

descrição:
-marcador/pincel atomico,
-apresentacao: caneta,
-tinta: permanente,
-material: plastico,
- formato: cilindrico,
-material da ponta: feltro,
-tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm,
-unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.

1.201,7658 20,72CX00120

00023730

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA FINA

descrição:
-marcador/pincel atomico,
-apresentacao: caneta,
-tinta: permanente,
-material: plastico,
- formato: cilindrico,
-material da ponta: feltro,
-tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm,
-unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.

1.036,0050 20,72CX00121

00013603

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA GROSSA - CAIXA C/ 12 UNIDADES

descrição:
-marcador/pincel atomico,
-apresentacao: escrita grossa,

1.284,6462 20,72CX00122
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-tinta: permanente,
-material: plastico,
- formato: cilindrico,
-material da ponta: feltro,
-tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm,
-unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.

00023731

PINCEL ATOMICO VERMELHO ESCRITA FINA

descrição:
-marcador/pincel atomico,
-apresentacao: caneta,
-tinta: permanente,
-material: plastico,
- formato: cilindrico,
-material da ponta: feltro,
-tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm,
-unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.

725,2035 20,72CX00123

00018057

PINCEL CHATO N  8 - CAIXA C/ 12 UNIDADES

descrição:
-cabo: longo,
-composição: cerda,
-formato: chato
-virola: alumínio

3.392,40120 28,27CX00124

00032407
PINCEL CHATO Nº 14 - CAIXA COM 12 UNIDADES
descrição:
cabo longo; composição: cerda; formato: chato; virola: alumínio

4.783,20120 39,86CX00125

00032408
PINCEL CHATO Nº 16 - CAIXA COM 12 UNIDADES
descrição:
cabo longo; composição: cerda; formato: chato; virola: alumínio

5.418,00120 45,15CX00126

00019324

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  0

descrição:
-cabo: curto,
-composição: sintético
-formato: redondo

708,00240 2,95UN00127

00019327 PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  6 684,00200 3,42UN00128

00019328 PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  8 850,00200 4,25UN00129

00016130

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR AZUL

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor azul;
- caixa com 12 unidades

740,7422 33,67CX00130

00018407

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR PRETO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;

3.434,34102 33,67CX00131
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- recarregável com refil;
- cor preto;
- caixa com 12 unidades

00017711

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR VERMELHO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor vermelho;
- caixa com 12 unidades

774,4123 33,67CX00132

00013608

PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE

descrição:
- pistola aplicadora de cola quente largura 16cm,
- para bastao de cola de 11,3 mm diametro,
- 80 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

6.943,93161 43,13UN00133

00013585

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

descrição:
- pistola aplicadora de cola quente,
- para bastao de cola de 7 mm diametro,
- 40 watts,
- bivolt (110/120);
- corpo em plastico;
- ponta metalica;
- gatilho que permita o fluxo continuo;

3.441,60160 21,51UN00134

00016569

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.

15.702,301195 13,14PC00135

00015738

PLASTICO COLORIDO PARA ENCAPAR
descrição:
- rolo com medidas aproximadas de 25 m x 0,50cm
- cores a definir de acordo com as necessidades da secretaria solicitante.

346,00100 3,46RL00136

00031554

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS TIPO LINGUETA

descrição:
- capac.170 fls comp. 13cm x 1,3cm,caract.ad.c/haste de 10cm, base
unida p/aplicação de documentos.
caixa com 12 unidades.

81,3030 2,71CX00137

00031555

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS TIPO LINGUETA
19MM

descrição:
- comp. 19mm, base unida p/aplicação de documentos.
caixa com 12 unidades.

129,9030 4,33CX00138

00031556
PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS TIPO LINGUETA
51MM

293,7030 9,79CX00139
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descrição:
- comp. 51mm, base unida p/aplicação de documentos.
caixa com 12 unidades.

00010224

QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 1.20 X 0.90

descrição:
confeccionado em laminado melaminico (formica) branco brilhante;
moldura em aluminio anodizado fosco;
suporte para apagador; deverá acompanhar:
- apagador proprio;  - acessórios para instalação.

1.057,357 151,05UN00140

00013609

REFIL DE COLA QUENTE FINA BRANCA

descrição:
- refil de cola quente compativel com a pistola pequena.

3.606,20130 27,74KG00141

00013610

REFIL DE COLA QUENTE GROSSA BRANCA

descrição:
- refil de cola quente compativel com a pistola grande.

1.968,8371 27,73KG00142

00020218

REGISTRADOR A/Z A4 LL

descrição:
- registrador a/z formato a4 lombo largo.
- revestido interno e externamente em polipropileno;
- com etiqueta dupla-face na lombada;
- medidas 31,5 x 28,5 x 7,3cm

2.424,00200 12,12UN00143

00019186

REGUA DE PLASTICO 30 CM

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

803,00803 1,00UN00144

00013611

REGUA 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

2.486,68428 5,81PC00145

00009148

SUPORTE PARA FITA ADESIVA  - PEQUENO

descrição:
- lâmina em aço inoxidável com corte especial,
- corpo injetado em poliestireno.
- rolos 12x33, 12x50, 12x65, 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (mm) e fitas
de 1 e 3 polegadas de diâmetro. comp. 213 mm - larg. 90 mm - alt. 115 mm.

305,0020 15,25UN00146

00032429

TECIDO TIPO JUTA - CORES DIVERSAS
descrição:
- tecido tipo juta, - largura: 1,00m a 1,45m, - peca com; 25 metros, -
composicao: 100% fibra de juta, - cores a serem definidas de acordo com
a necessidade das secretarias

4.123,2828 147,26RL00147

00000743 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - PEQUENA 8.337,423054 2,73UN00148
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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.

00000604

TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA USO GERAL

descrição:
- tesoura multiuso,
- 20cm de comprimento aproximadamente,
- de excelente qualidade,
- lâminas retas,
- em aço forjado ou inox,
- cabo anatômico em polipropileno ,
- com identificação do fabricante impresso na lâmina. - garantia contra
defeitos de fabricação.
- embalagem conforme praxe do fabricantel.
- unidade.

1.401,84236 5,94UN00149

00007748

TESOURA PARA PICOTAR EM ACO INOX

descrição:
- tesoura com lâmina em aço, de 8 1/2,
- para cortar malha, jeans e algodão

3.218,4072 44,70UN00150

00017339

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.

4.546,501050 4,33PT00151

00027443

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.

14.786,52116 127,47L00152

00023678

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR PRETA

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

12.747,00100 127,47L00153

00027442 TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA 8.439,3561 138,35L00154
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descrição:
- tinta para pincel de quadro branco
- cor vermelha
- de excelente qualidade,
- tinta de fácil remoção,
- reabastece todas as marcas de pincel
- capacidade aproximada de 1500 recargas.
- embalagem de 1 litro.

00028429
TINTEIRO CASIO IR-40T - PARA CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO HR -
100 TM

57,155 11,43UN00155

00032430

TNT - TECIDO NAO TECIDO - CORES DIVERSAS
descrição:
- tnt 100% polipropileno - cores diversas; - dimensao: 1,40m x 50m, -
espessura: 40 gramas - unidade de fornecimento: rolo com 50 metros -
cores a serem definidas de acordo com a necessidade das secretarias.

15.264,60285 53,56RL00156

00014886

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

descrição:
-molha dedos;
-produto inodoro e atóxico;
-unidade com 12 g.

93,4254 1,73UN00157

982.649,27
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