
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000075/2019

CAMPOS E GOMES LTDA-ME

CNPJ:  17.010.855/0001-04

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

ANEXO - TERMO Nº 000075/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002335

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000026/2019 003920/2018

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

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

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

16,1010,00 1,61BL012 LEONORA113

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

12,282,00 6,14CX034 NEW137

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

24,564,00 6,14CX035 NEW118

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

24,564,00 6,14CX036 NEW119

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

24,564,00 6,14CX037 NEW138

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,

54,2010,00 5,42CX044 NEW121
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- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

COLCHETE LATONADO N  12

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

86,4010,00 8,64CX045 BACCHI140

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

1,442,00 0,72CX049 MAMUTH122

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.

90,001000,00 0,09UN050 DAC132

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

22,551,00 22,55CX057 LEONORA125

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.

27,561,00 27,56CX073 ECOLE143

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.

522,00200,00 2,61UN115 DELLO130

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              906,21

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO BASE DE PLASTICO

descrição:
- corpo em plástico na cor azul,
- base em feltro especial macio,
- medidadas: 15 x 15 cm,

7,382,00 3,69UN006 BRW194
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- excelente acabamento.
- apaga qualquer superfície, tipo lousa, quadro branco, vidro.
- embalagem unitária, conforme praxe do fabricante.

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

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

96,6060,00 1,61BL012 LEONORA153

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

6,141,00 6,14CX034 NEW178

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

6,141,00 6,14CX035 NEW160

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

6,141,00 6,14CX036 NEW161

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

6,141,00 6,14CX037 NEW162

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

10,842,00 5,42CX044 NEW164

COLCHETE LATONADO N  12

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

112,3213,00 8,64CX045 BACCHI165

FITA CORRETIVA

descrição:
- fita corretiva ,
- largura: 4 mm ,

67,653,00 22,55CX057 LEONORA167
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- comprimento: 8 m ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- complemento: com tampa protetora ,
- unidade de fornecimento: caixa 6 unidades

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.

27,561,00 27,56CX073 ECOLE187

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.

109,1010,00 10,91UN075 START159

PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR AZUL

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

150,0050,00 3,00UN104 POLYCART172

PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR BRANCA

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

900,00300,00 3,00UN105 POLYCART173

PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR VERDE

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

150,0050,00 3,00UN106 POLYCART174

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS
TIPO LINGUETA 19MM

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

62,1030,00 2,07CX139 LEONORA180

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS
TIPO LINGUETA 51MM

descrição:
- comp. 51mm, base unida p/aplicação de documentos.
caixa com 12 unidades.

324,0030,00 10,80CX140 LEONORA181

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.042,11

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.948,32

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO BASE DE PLASTICO

descrição:
1.476,00400,00 3,69UN006 BRW054
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- 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.

APONTADOR PARA LAPIS

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

630,00300,00 2,10CX008 LEONORA001

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

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

80,5050,00 1,61BL012 LEONORA077

CADERNO BROCHURAO GRANDE - 80 FOLHAS

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

37.920,0016000,00 2,37UN020 FORONI032

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,

2.310,001000,00 2,31PC028 LEONORA048

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

5.824,00160,00 36,40PC032 MINASPEL057

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

6.944,00700,00 9,92PC033 MINASPEL006

CLIPS N  4/0 CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
- clipe, formato: paralelo,
- material: aco,

429,8070,00 6,14CX035 NEW058
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- acabamento: galvanizado,
- numero: 4/0,
- cor: prateado,
- unidade de fornecimento: caixa 500 gramas

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

122,8020,00 6,14CX037 NEW078

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

1.500,00200,00 7,50FR041
PIRATINING

A
049

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

54,2010,00 5,42CX044 NEW091

COLCHETE LATONADO N  12

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

86,4010,00 8,64CX045 BACCHI092

CORDAO RABO DE RATO

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

176,4020,00 8,82RL047 IMPORTADO079

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

14,4020,00 0,72CX049 MAMUTH085

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.

1.570,00500,00 3,14PC053 EUROCEL034
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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.

13.780,00500,00 27,56CX073 ECOLE014

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.

4.542,00300,00 15,14PC085 ARTFLOC038

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

3.633,00700,00 5,19PC087 MINASPEL039

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.

1.097,6040,00 27,44PC088 VMP060

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.

151,4010,00 15,14PC089 RST620

PASTA CARTAO DUPLO COM TRILHO - COR AZUL

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

600,00200,00 3,00UN104 POLYCART098

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 ,

524,0050,00 10,48UN107 DAC099
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- dimensões: 270 x 320 x 6,0 cm,

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA GROSSA - CAIXA C/ 12
UNIDADES

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

877,5050,00 17,55CX123 LEONORA017

PINCEL CHATO N  8 - CAIXA C/ 12 UNIDADES

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

1.052,40120,00 8,77CX125 LEONORA050

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

1.324,80120,00 11,04CX126 LEONORA110

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

1.501,20120,00 12,51CX127 LEONORA111

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.

9.750,001000,00 9,75PC136 DUB021

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

1.448,00200,00 7,24UN144 FRAMA053

TESOURA PARA PICOTAR EM ACO INOX

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

1.638,0050,00 32,76UN151 LEONORA027

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.

7.244,00200,00 36,22RL157 DUB626

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              108.302,40

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              108.302,40

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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

27,126,00 4,52PC003 BACCHI254
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BATERIA DE LITIO 3V (CR 2032)

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

128,00100,00 1,28UN010 FLEX199

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

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

32,2020,00 1,61BL012 LEONORA201

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,

13,866,00 2,31PC028 LEONORA208

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

145,604,00 36,40PC032 MINASPEL250

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

992,00100,00 9,92PC033 MINASPEL251

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

184,2030,00 6,14CX034 NEW210

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

122,8020,00 6,14CX036 NEW211

COLA LIQUIDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;

75,0010,00 7,50FR041
PIRATINING

A
214
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Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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

COLCHETE LATONADO N  12

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

34,564,00 8,64CX045 BACCHI215

CORDAO RABO DE RATO

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

35,284,00 8,82RL047 IMPORTADO217

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

28,8040,00 0,72CX049 MAMUTH219

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

67,653,00 22,55CX057 LEONORA222

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.

757,0050,00 15,14PC085 ARTFLOC252

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,

104,8010,00 10,48UN107 DAC233

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL 522,00200,00 2,61UN115 DELLO256

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:
- 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.

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.

146,2515,00 9,75PC136 DUB242

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.

543,3015,00 36,22RL157 DUB628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              3.960,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              3.960,42

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

APONTADOR PARA LAPIS

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

4,202,00 2,10CX008 LEONORA258

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

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

40,2525,00 1,61BL012 LEONORA260

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

36,846,00 6,14CX034 NEW268

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

36,846,00 6,14CX035 NEW269

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
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

36,846,00 6,14CX036 NEW270

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

18,423,00 6,14CX037 NEW271

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

27,105,00 5,42CX044 NEW274

COLCHETE LATONADO N  12

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

43,205,00 8,64CX045 BACCHI275

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.

55,122,00 27,56CX073 ECOLE280

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA GROSSA - CAIXA C/ 12
UNIDADES

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

17,551,00 17,55CX123 LEONORA293

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              316,36

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              316,36

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

BATERIA DE LITIO 3V (CR 2032)

descrição:
25,6020,00 1,28UN010 FLEX423

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

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

122,8020,00 6,14CX034 NEW388

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

122,8020,00 6,14CX035 NEW389

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

61,4010,00 6,14CX036 NEW390

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

61,4010,00 6,14CX037 NEW391

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

225,0030,00 7,50FR041
PIRATINING

A
392

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

108,4020,00 5,42CX044 NEW394

COLCHETE LATONADO N  12

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

172,8020,00 8,64CX045 BACCHI429

CORDAO RABO DE RATO 88,2010,00 8,82RL047 IMPORTADO396

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

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.

826,8030,00 27,56CX073 ECOLE404

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.

832,7055,00 15,14PC089 RST622

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,

157,2015,00 10,48UN107 DAC408

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.

975,00100,00 9,75PC136 DUB414

TESOURA PARA PICOTAR EM ACO INOX

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

655,2020,00 32,76UN151 LEONORA420

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.

1.448,8040,00 36,22RL157 DUB627

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              5.884,10

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              5.884,10

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

BLOCO AUTOADESIVO - 7,6 X 7,6MM - COR AMARELO 32,2020,00 1,61BL012 LEONORA447

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

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

61,4010,00 6,14CX034 NEW444

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

36,846,00 6,14CX036 NEW462

COLCHETE LATONADO N  12

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

172,8020,00 8,64CX045 BACCHI459

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

90,204,00 22,55CX057 LEONORA436

FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR GENERAL 2120 PD

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

99,0030,00 3,30UN060 MASTERPRI
NT

455

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.

27,561,00 27,56CX073 ECOLE437

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;

156,6060,00 2,61UN115 DELLO443

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

TINTEIRO CASIO IR-40T - PARA CALCULADORA 12
DIGITOS CASIO HR - 100 TM 23,105,00 4,62UN156

MASTERPRI
NT

456

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              699,70

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              699,70

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

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

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

48,3030,00 1,61BL012 LEONORA301

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

12,282,00 6,14CX034 NEW307

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

6,141,00 6,14CX036 NEW308

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.

27,561,00 27,56CX073 ECOLE316

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.

82,323,00 27,44PC088 VMP318

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              176,60

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              176,60

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

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

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

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

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

4,833,00 1,61BL012 LEONORA580

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

12,282,00 6,14CX034 NEW584

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

12,282,00 6,14CX036 NEW585

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

12,282,00 6,14CX037 NEW586

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

3,605,00 0,72CX049 MAMUTH589

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.

27,561,00 27,56CX073 ECOLE619

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.

21,822,00 10,91UN075 START607

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX - 261,00100,00 2,61UN115 DELLO600

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
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              355,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              355,65

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

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

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

48,3030,00 1,61BL012 LEONORA359

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,

46,2020,00 2,31PC028 LEONORA367

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

1.092,0030,00 36,40PC032 MINASPEL369

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

496,0050,00 9,92PC033 MINASPEL370

CORDAO RABO DE RATO

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

264,6030,00 8,82RL047 IMPORTADO373
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

21,6030,00 0,72CX049 MAMUTH374

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.

1.488,2454,00 27,56CX073 ECOLE331

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.

227,1015,00 15,14PC085 ARTFLOC332

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

103,8020,00 5,19PC087 MINASPEL333

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.

548,8020,00 27,44PC088 VMP334

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.

757,0050,00 15,14PC089 RST621

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;

783,00300,00 2,61UN115 DELLO341

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 mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA GROSSA - CAIXA C/ 12
UNIDADES

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

175,5010,00 17,55CX123 LEONORA345

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.

780,0080,00 9,75PC136 DUB350

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.

1.086,6030,00 36,22RL157 DUB629

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              7.918,74

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              7.918,74

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

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

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

241,50150,00 1,61BL012 LEONORA542

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,

4,622,00 2,31PC028 LEONORA551

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

24,564,00 6,14CX034 NEW554

CLIPS N  4/0 CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
18,423,00 6,14CX035 NEW555
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

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

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

6,141,00 6,14CX036 NEW556

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

6,141,00 6,14CX037 NEW557

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

43,368,00 5,42CX044 NEW560

COLCHETE LATONADO N  12

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

43,205,00 8,64CX045 BACCHI561

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

1,442,00 0,72CX049 MAMUTH562

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

90,204,00 22,55CX057 LEONORA566

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA GROSSA - CAIXA C/ 12
UNIDADES

descrição:
-marcador/pincel atomico,
-apresentacao: escrita grossa,
-tinta: permanente,
-material: plastico,
- formato: cilindrico,

17,551,00 17,55CX123 LEONORA574
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

-material da ponta: feltro,
-tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm,
-unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.

TESOURA PARA PICOTAR EM ACO INOX

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

65,522,00 32,76UN151 LEONORA577

GABINETE DO PREFEITO:              562,65

GABINETE DO PREFEITO:              562,65

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

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

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

16,1010,00 1,61BL012 LEONORA528

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

61,4010,00 6,14CX035 NEW518

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

61,4010,00 6,14CX036 NEW519

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

27,105,00 5,42CX044 NEW521

COLCHETE LATONADO N  12

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

86,4010,00 8,64CX045 BACCHI530

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

3,605,00 0,72CX049 MAMUTH532

FITA CORRETIVA 45,102,00 22,55CX057 LEONORA535
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

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.

27,561,00 27,56CX073 ECOLE536

PROCURADORIA GERAL:              328,66

PROCURADORIA GERAL:              328,66

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

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.

7,382,00 3,69UN006 BRW487

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

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

16,1010,00 1,61BL012 LEONORA466

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

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

16,1010,00 1,61BL012 LEONORA488

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

12,282,00 6,14CX034 NEW471

CLIPS N  3/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS

descrição:
- clipe, formato: paralelo,
- material: aco,
- acabamento: galvanizado,
- numero: 3/0,
- cor: prateado,

12,282,00 6,14CX034 NEW494
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- unidade de fornecimento: caixa 500 gramas

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

6,141,00 6,14CX036 NEW495

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

6,141,00 6,14CX036 NEW472

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

6,141,00 6,14CX037 NEW473

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

6,141,00 6,14CX037 NEW496

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

10,842,00 5,42CX044 NEW498

COLCHETE LATONADO N  10

descrição:
- colchete para pasta,
-  material: aco,
- acabamento: latonado,
- numero: 10,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

10,842,00 5,42CX044 NEW475

COLCHETE LATONADO N  12

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

17,282,00 8,64CX045 BACCHI476

COLCHETE LATONADO N  12

descrição:
- colchete para pasta,
- material: aco,
- acabamento: latonado,

17,282,00 8,64CX045 BACCHI499
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- numero: 12,
- unidade de fornecimento: caixa com 72 unidades

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

1,442,00 0,72CX049 MAMUTH477

ELASTICO EM LATEX - (PRENDER DINHEIRO)

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

1,442,00 0,72CX049 MAMUTH500

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.

55,122,00 27,56CX073 ECOLE506

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.

55,122,00 27,56CX073 ECOLE481

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.

43,644,00 10,91UN075 START505

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.

52,2020,00 2,61UN115 DELLO511

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              353,90

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              353,90

CAMPOS E GOMES LTDA-ME:                        131.807,50
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