
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000076/2019

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ:  13.015.883/0001-55

RODOVIA BR 101 NORTE - KM 265,96, s/n - Planalto de Carapina - Serra - ES - CEP: 19162702

ANEXO - TERMO Nº 000076/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002336

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

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

6,771,00 6,77UN021 TILIBRA136

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.

570,00200,00 2,85UN022 POLIBRAS114

COLCHETE LATONADO N  07

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

40,8010,00 4,08CX043 ACC120

FITA ADESIVA CREPE

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

13,746,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
123

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;
-caixa com 12 lápis (6b).

8,161,00 8,16CX074 MAPED144

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,

306,002,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
127
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- resma de 500 folhas.
- caixa com 10 resmas..

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.

1.530,0010,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
636

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.

201,881,00 201,88CX099 CHAMEX134

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.

201,881,00 201,88CX100 CHAMEX135

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

16,926,00 2,82CART120 ELGIN146

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              2.896,15

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

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.

14,553,00 4,85RL009 SOVAN152

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.

14,255,00 2,85UN022 POLIBRAS182

FITA ADESIVA CREPE

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

18,328,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
166

PAPEL XEROGRAFICO A4
1.530,0010,00 153,00CX097

CHAMEX
SOLUTION169
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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..

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.

6.120,0040,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
637

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

28,2010,00 2,82CART120 ELGIN176

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.

13,321,00 13,32CX122
COMPACTO

R
188

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              7.738,64

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              10.634,79

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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,

134,5050,00 2,69CX005 SOUZA029

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,

1.455,00300,00 4,85RL009 SOVAN055
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- quantidade e fabricante estampados.
- rolo.

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.

466,0020,00 23,30UN011 ELGIN087

CADERNO BROCHURA PEQUENO

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

8.300,0010000,00 0,83UN019 FORONI031

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

33,855,00 6,77UN021 TILIBRA088

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.

1.140,00400,00 2,85UN022 POLIBRAS065

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

202,8010,00 20,28CX040 LEONORA089

COLCHETE LATONADO N  07

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

40,8010,00 4,08CX043 ACC090

FITA ADESIVA CREPE

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

1.145,00500,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
035

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 ,

9.120,00200,00 45,60PC055 SICAD108
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- unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

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

13.680,00300,00 45,60PC055 SICAD067

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.

27.240,003000,00 9,08CX072
MULTICOLO

R
013

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;
-caixa com 12 lápis (6b).

163,2020,00 8,16CX074 MAPED036

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.

1.272,00100,00 12,72UN079 TILIBRA012

ORGANIZADOR DE MESA

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

825,0030,00 27,50UN084 WALEU094

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

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

3.600,0080,00 45,00PC090 CHAMEX040

PAPEL CENARIO - COR PARDO

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

3.180,0060,00 53,00PC091 BIGNARD041
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- pacote com 100 folhas

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

7.500,00600,00 12,50PC092 NOVAPRINT042

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.

3.280,00400,00 8,20PC094 VMP043

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..

39.168,00256,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
061

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.

144.432,00944,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
635

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

2.023,0010,00 202,30CX101 CHAMEX095

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 .

266,00200,00 1,33UN109 PLASCONY081
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PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

84,6030,00 2,82CART120 ELGIN103

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.

666,0050,00 13,32CX121
COMPACTO

R
070

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.

532,8040,00 13,32CX122
COMPACTO

R
071

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  6
280,00200,00 1,40UN129 COMDOR018

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  8
320,00200,00 1,60UN130 COMDOR019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              270.550,55

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              270.550,55

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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.

23,301,00 23,30UN011 ELGIN200

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

67,7010,00 6,77UN021 TILIBRA204

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.

855,00300,00 2,85UN022 POLIBRAS205

COLA EM BASTAO 40 GRAMAS 40,562,00 20,28CX040 LEONORA213
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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

FITA ADESIVA CREPE

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

229,00100,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
220

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.

36,324,00 9,08CX072
MULTICOLO

R
226

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;
-caixa com 12 lápis (6b).

48,966,00 8,16CX074 MAPED227

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.

381,6030,00 12,72UN079 TILIBRA225

ORGANIZADOR DE MESA

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

1.375,0050,00 27,50UN084 WALEU228

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

38,002,00 19,00CX086 GRAMPLINE229

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

descrição:
- papel cenário,
- gramatura 80g/m²,

450,0010,00 45,00PC090 CHAMEX246
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- dimensões aproximadamente 66 x 96,
- cor branco.
- pacote com 100 folhas

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

1.250,00100,00 12,50PC092 NOVAPRINT247

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..

13.158,0086,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION230

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.

48.042,00314,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
638

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 .

665,00500,00 1,33UN109 PLASCONY234

PASTA SANFONADA A4 - COM 31 DIVISORIAS

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

795,0030,00 26,50UN113 PLASCONY236

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

1.410,00500,00 2,82CART120 ELGIN239

PINCEL ATOMICO AZUL ESCRITA FINA

descrição:
-marcador/pincel atomico,
-apresentacao: caneta,
-tinta: permanente,
-material: plastico,

13,321,00 13,32CX121
COMPACTO

R
240
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

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.

26,642,00 13,32CX122 COMPACTO
R

241

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              68.905,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              68.905,40

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

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.

9,702,00 4,85RL009 SOVAN259

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

6,771,00 6,77UN021 TILIBRA263

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO

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

150,00100,00 1,50UN023 SUDESTE264

COLCHETE LATONADO N  07

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

20,405,00 4,08CX043 ACC273

FITA ADESIVA CREPE

descrição:
- fita crepe,
- fita adesiva de papel crepado,

57,2525,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
277
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- rolo de 19mmx50m.
- rolo com 50 metros

PAPEL SULFITE TAMANHO A1 0,61 X 50M, 75G, ROLO
(BOBINA) COM 50M 628,2020,00 31,41RL093 MEX PAPER281

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..

459,003,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
282

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.

1.683,0011,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
639

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 .

13,3010,00 1,33UN109 PLASCONY286

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

8,463,00 2,82CART120 ELGIN290

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.

13,321,00 13,32CX121
COMPACTO

R
291

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.

13,321,00 13,32CX122
COMPACTO

R
292

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              3.062,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              3.062,72

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

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.

48,5010,00 4,85RL009 SOVAN380

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.

466,0020,00 23,30UN011 ELGIN381

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

13,542,00 6,77UN021 TILIBRA425

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.

85,5030,00 2,85UN022 POLIBRAS382

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

1.014,0050,00 20,28CX040 LEONORA428

COLCHETE LATONADO N  07

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

81,6020,00 4,08CX043 ACC393

FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 METROS

descrição:
- fita adesiva dupla face ,
- material do dorso: acetato de celulose ,

1.368,0030,00 45,60PC055 SICAD431
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- material do adesivo: adesivo acrilico ,
- protecao: liner papel kraft siliconizado ,
- cor: incolor ,
- largura: 19 mm , comprimento: 30 m ,
- unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

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.

181,6020,00 9,08CX072
MULTICOLO

R
403

ORGANIZADOR DE MESA

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

275,0010,00 27,50UN084 WALEU405

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

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

675,0015,00 45,00PC090 CHAMEX406

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..

1.530,0010,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION432

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.

6.120,0040,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
642

PASTA SANFONADA A4 - COM 31 DIVISORIAS

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

132,505,00 26,50UN113 PLASCONY434

PINCEL ATOMICO AZUL ESCRITA FINA

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

66,605,00 13,32CX121 COMPACTO
R

409
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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.

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.

66,605,00 13,32CX122
COMPACTO

R
410

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.

66,605,00 13,32CX124
COMPACTO

R
411

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              12.191,04

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              12.191,04

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

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.

14,553,00 4,85RL009 SOVAN449

BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30M

descrição:
- caixa com 20 undades

222,0010,00 22,20CX015 MEX PAPER465

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.

171,0060,00 2,85UN022 POLIBRAS442

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO

descrição:
- caixa de papelão para arquivo morto (modelo júnior) -
medindo 360x250x135mm,
- modelo com tampa,

1.200,00800,00 1,50UN023 SUDESTE458
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- na cor parda,
- fechamento de montagem,
- acabamento com vinco,
- no formato retangular

COLCHETE LATONADO N  07

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

61,2015,00 4,08CX043 ACC460

FITA ADESIVA CREPE

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

45,8020,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
464

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

91,4010,00 9,14UN076 TILIBRA453

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

119,0010,00 11,90UN077 TILIBRA452

ORGANIZADOR DE MESA

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

192,507,00 27,50UN084 WALEU445

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

76,004,00 19,00CX086 GRAMPLINE461

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..

3.366,0022,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
448

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.

11.934,0078,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
643

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              17.493,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              17.493,45

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

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.

4,851,00 4,85RL009 SOVAN300

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.

28,5010,00 2,85UN022 POLIBRAS302

COLCHETE LATONADO N  07

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

12,243,00 4,08CX043 ACC310

ORGANIZADOR DE MESA

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

110,004,00 27,50UN084 WALEU317

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..

459,003,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
319

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.

1.683,0011,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
640

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              2.297,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              2.297,59

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

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.

4,851,00 4,85RL009 SOVAN611

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.

85,5030,00 2,85UN022 POLIBRAS581

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

20,281,00 20,28CX040 LEONORA587

COLCHETE LATONADO N  07

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

8,162,00 4,08CX043 ACC616

FITA ADESIVA CREPE

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

27,4812,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
592

ORGANIZADOR DE MESA

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

110,004,00 27,50UN084 WALEU595

PAPEL XEROGRAFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),

459,003,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
596
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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..

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.

1.836,0012,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
648

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.

13,321,00 13,32CX121 COMPACTO
R

602

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.

13,321,00 13,32CX122 COMPACTO
R

608

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              2.577,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              2.577,91

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

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.

145,5030,00 4,85RL009 SOVAN358

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

135,4020,00 6,77UN021 TILIBRA362

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA DIV. CORES 142,5050,00 2,85UN022 POLIBRAS363

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:
- 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.

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO

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

120,0080,00 1,50UN023 SUDESTE364

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

3.042,00150,00 20,28CX040 LEONORA372

FITA ADESIVA CREPE

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

458,00200,00 2,29RL054 ADERE
TAPEFIX

376

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

2.280,0050,00 45,60PC055 SICAD377

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.

1.362,00150,00 9,08CX072
MULTICOLO

R
330

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.

6.732,0044,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
336

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
- caixa com 10 resmas..

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.

23.868,00156,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
641

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 .

133,00100,00 1,33UN109 PLASCONY338

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

16,926,00 2,82CART120 ELGIN344

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.

399,6030,00 13,32CX124
COMPACTO

R
346

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              38.834,92

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              38.834,92

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

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.

9,702,00 4,85RL009 SOVAN541

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,

13,542,00 6,77UN021 TILIBRA545

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
- medindo 153 x 216 mm.

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO

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

150,00100,00 1,50UN023 SUDESTE546

COLCHETE LATONADO N  07

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

81,6020,00 4,08CX043 ACC559

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..

612,004,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
571

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.

2.448,0016,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
647

GABINETE DO PREFEITO:              3.314,84

GABINETE DO PREFEITO:              3.314,84

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

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.

24,255,00 4,85RL009 SOVAN527

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

33,855,00 6,77UN021 TILIBRA513

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
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO

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

22,5015,00 1,50UN023 SUDESTE514

COLCHETE LATONADO N  07

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

20,405,00 4,08CX043 ACC520

FITA ADESIVA CREPE

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

27,4812,00 2,29RL054 ADERE
TAPEFIX

533

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..

306,002,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
522

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.

1.530,0010,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
646

PROCURADORIA GERAL:              1.964,48

PROCURADORIA GERAL:              1.964,48

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

13,542,00 6,77UN021 TILIBRA489

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,

57,0020,00 2,85UN022 POLIBRAS490

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
- impermeável, não absorvem umidade e mofo,
- lavável, inodora e atóxica,
- 100% reciclável.

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.

57,0020,00 2,85UN022 POLIBRAS467

COLCHETE LATONADO N  07

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

8,162,00 4,08CX043 ACC474

COLCHETE LATONADO N  07

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

8,162,00 4,08CX043 ACC497

FITA ADESIVA CREPE

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

22,9010,00 2,29RL054
ADERE

TAPEFIX
502

FITA ADESIVA CREPE

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

22,9010,00 2,29RL054 ADERE
TAPEFIX

478

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..

153,001,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
483

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..

153,001,00 153,00CX097
CHAMEX

SOLUTION
508

PAPEL XEROGRAFICO A4

descrição:
- papel formato a4 (210 x 297mm),

459,003,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
645

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

- 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.

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.

459,003,00 153,00CX098
CHAMEX

SOLUTION
644

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              1.413,66

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              1.413,66

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA:                        433.241,35

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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