
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000159/2020

AGNES COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ:  03.450.477/0001-67

AVENIDA PAULINO MULLER, 795 - JUCUTUQUARA - VITÓRIA - ES - CEP: 29040715

ANEXO - TERMO Nº 000159/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002756

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000054/2020 000874/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ALMOFADA PARA CARIMBO N  03

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

5,102,00 2,550UN004 JAPAN363

ALMOFADA PARA CARIMBO N  3 - COR PRETA

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

5,102,00 2,550UN005 JAPAN402

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.

7,182,00 3,590UN007 JAPAN176

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.

7,182,00 3,590UN007 JAPAN371

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

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

2,041,00 2,040BL017 BRW295

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

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas

691,56339,00 2,040BL017 BRW136
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- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS N  8

descrição:
- bola;
- tipo: soprar (bexiga);
- tamanho: nº 08;
- material: latex;
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.
- sendo cada pacote com 50 unidades da mesma cor.

137,6020,00 6,880PC020 PIC PIC297

CADERNO BROCHURA PEQUENO

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

16,6020,00 0,830UN023 CREDEAL411

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

49,505,00 9,900PC041 GRIFE308

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

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

37,053,00 12,350CX047 FRAMA331

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

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

123,5010,00 12,350CX047 FRAMA145

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

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

37,053,00 12,350CX047 FRAMA310

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

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

12,351,00 12,350CX047 FRAMA193

CONTACT TRANSPARENTE - ROLO

descrição:
- plástico adesivo transparente (tipo contact).

240,005,00 48,000RL056 VMP166
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- rolo medindo 25 mt x 0,45 mts.

CORRETIVO LIQUIDO

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

29,373,00 9,790CX059 FRAMA356

CORRETIVO LIQUIDO

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

29,373,00 9,790CX059 FRAMA167

FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR GENERAL 2120 PD

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

117,0030,00 3,900UN082 MASTER354

GIZAO DE CERA 12 CORES

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

2,351,00 2,350CX086 ACRILEX394

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

52,206,00 8,700UN088 MASTER235

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

113,1013,00 8,700UN088 MASTER493

LAPIS TECNICO PRETO 6B

descrição:
-madeira macia que garanta excelente apontabilidade  na
ponta;
-ideal para desenho artístico ou técnico, esboços e escrita

8,501,00 8,500CX100 BRW201
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em geral;
-no formato sextavado;
-não rola na mesa;
-caixa com 12 lápis (6b).

LIVRO DE ATA GRANDE C/ 100 FOLHAS

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

27,604,00 6,900UN104 TILIBRA255

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

112,004,00 28,000CX110 RADEX360

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

88,3515,00 5,890PC111 GRIFE260

PAPEL VERGE - COR BRANCO

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

60,755,00 12,150PC124 CREDEX150

PAPELEIRA DUPLA EM ACRILICO

descrição:
- papeleira dupla em acrílico fumê,
- articulável para correspondência,
- medindo 370mm x 255mm x 100mm,
- embalagem individual,
- acondicionada em caixa individual.

426,7515,00 28,450UN131 WALEU266

PASTA A-Z LOMBO FINO - AZUL

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

265,6040,00 6,640UN132 FRAMA152

PASTA A-Z LOMBO FINO - AZUL

descrição:
- pasta registradora a-z,
- lombo fino,

132,8020,00 6,640UN132 FRAMA267
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- com rótulo externo,
- revestido interna e externamente em polipropileno,
-  cor azul,
- acabamento interno,
- presilhas internas em alumínio,
- medindo 31,5 x 28,5 x 7,3 cm.

PASTA A-Z LOMBO FINO - AZUL

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

166,0025,00 6,640UN132 FRAMA202

PASTA A-Z LOMBO LARGO - AZUL

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

132,8020,00 6,640UN133 FRAMA390

PASTA A-Z LOMBO LARGO - AZUL

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

132,8020,00 6,640UN133 FRAMA269

PASTA A-Z LOMBO LARGO - AZUL

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

1.095,60165,00 6,640UN133 FRAMA153

PASTA COM ABA E ELASTICO EM POLIPROPILENO

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

46,5015,00 3,100UN138 ALAPLAST157

PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO COM DORSO

descrição:
- pasta 100% plástica,

58,8020,00 2,940UN142 ALAPLAST364
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- transparente,
- com aba e elástico,
- com dorso de 40mm,
- espessura de 0,50mm,
- dimensões de 245mm (largura) x 335mm (altura) x 40mm
(dorso),
- em material transparente, leve, resistente, reciclável e
atóxico.

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA VERDE
PLASTIFIFICADA
decrição mínima:

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

960,00300,00 3,200UN147 DELLO236

PILHA ALCALINA MEDIA AA

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

168,0040,00 4,200CART153 ELGIN248

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
PRETO

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

22,191,00 22,190CX165 MASTER249

PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE

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

11,901,00 11,900UN167 VMP398

PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE

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

357,0030,00 11,900UN167 VMP283

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

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

271,5030,00 9,050UN168 VMP284
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PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES

descrição:
- porta lápis, clipes e lembretes;
- material: acrilico;
- cor: cristal - fumê.
- com três repartições.

77,0011,00 7,000UN171 WALEU251

PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES

descrição:
- porta lápis, clipes e lembretes;
- material: acrilico;
- cor: cristal - fumê.
- com três repartições.

42,006,00 7,000UN171 WALEU345

TESOURA PARA PICOTAR EM ACO INOX

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

81,802,00 40,900UN186 MASTER407

TINTA GUACHE 15 ML AZUL - CAIXA C/ 06 UNIDADES
5,602,00 2,800CX187

PIRATINING
A

279

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR AZUL

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

287,103,00 95,700L190 BRW271

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR AZUL

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

95,701,00 95,700L190 BRW173

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR
VERMELHA

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

95,701,00 95,700L192 BRW174

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

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

10,328,00 1,290UN195 JAPAN208

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

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

29,6723,00 1,290UN195 JAPAN159

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G
6,455,00 1,290UN195 JAPAN362
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descrição:
-molha dedos;
-produto inodoro e atóxico;
-unidade com 12 g.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              6.991,98

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              6.991,98

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ALMOFADA PARA CARIMBO N  3 - COR PRETA

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

25,5010,00 2,550UN005 JAPAN089

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.

1.436,00400,00 3,590UN007 JAPAN054

APONTADOR PARA LAPIS JUMBO
base fabricada em material plástico; com lâmina de aço
temperado especial; sem depósito; apontador de lápis maior
que o convencional, para lápis jumbo, lápis triangular ou
redondo. cores sortidas; caixa com 12 peças.

348,0040,00 8,700CX011 TRIS131

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

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

61,2030,00 2,040BL017 BRW081

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS N  8

descrição:
- bola;
- tipo: soprar (bexiga);
- tamanho: nº 08;
- material: latex;
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.
- sendo cada pacote com 50 unidades da mesma cor.

6.880,001000,00 6,880PC020 PIC PIC056

CADERNO BROCHURA PEQUENO

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

8.300,0010000,00 0,830UN023 CREDEAL031

CARTOLINA DUPLA FACE

descrição:
- cartolina;
- gramatura: 150 g/m²;
- largura: 660 mm; altura: 480 mm;

6.930,00700,00 9,900PC041 GRIFE006

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
- 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

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

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

2.470,00200,00 12,350CX047 FRAMA033

COLA LIQUIDA COLORIDA COM GLITTER 35 GRAMAS -
CORES DIVERSAS

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

5.230,00200,00 26,150CX051 ACRILEX066

CONTACT TRANSPARENTE - ROLO

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

2.880,0060,00 48,000RL056 VMP008

CORRETIVO LIQUIDO

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

48,955,00 9,790CX059 FRAMA114

GIZ COLORIDO PARA LOUSA

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

204,0060,00 3,400CX085 DELTA059

GIZAO DE CERA 12 CORES

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

2.350,001000,00 2,350CX086 ACRILEX010

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

870,00100,00 8,700UN088 MASTER492
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grampear até 20 folhas de papel 75 g/m².

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).

170,0020,00 8,500CX100 BRW036

LIVRO DE ATA GRANDE C/ 100 FOLHAS

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

690,00100,00 6,900UN104 TILIBRA011

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

4.123,00700,00 5,890PC111 GRIFE039

PAPEL VERGE - COR BRANCO

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

4.860,00400,00 12,150PC124 CREDEX016

PAPELEIRA DUPLA EM ACRILICO

descrição:
- papeleira dupla em acrílico fumê,
- articulável para correspondência,
- medindo 370mm x 255mm x 100mm,
- embalagem individual,
- acondicionada em caixa individual.

1.707,0060,00 28,450UN131 WALEU102

PASTA A-Z LOMBO FINO - AZUL

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

664,00100,00 6,640UN132 FRAMA103

PASTA A-Z LOMBO LARGO - AZUL

descrição:
- pasta registradora a-z,

664,00100,00 6,640UN133 FRAMA104
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- lombo largo,
- com rótulo externo,
- revestido interna e externamente em polipropileno,
- cor azul,
- acabamento interno,
- presilhas internas em alumínio,
- medindo 31,5 x 28,5 x 7,3 cm.

PASTA COM ABA E ELASTICO EM POLIPROPILENO

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

620,00200,00 3,100UN138 ALAPLAST107

PASTA SANFONADA 12 DIV.

descrição:
pasta sanfonada ofício c/12 divisões c/ aba e elástico cor
preta - ep12f pt. esta pasta sanfonada ofício reserva
espaço suficiente para que você guarde documentos
importantes. produzida em pvc transparente super
resistente, apresenta 12 divisórias com indicadores
coloridos. altura: 26 cm. largura: 39 cm. profundidade: 2,5
cm. acabamento : pvc

1.300,00100,00 13,000UN145 PLASCONY110

PINCEL CHATO N  8 - CAIXA C/ 12 UNIDADES

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

2.514,00120,00 20,950CX159 KIT051

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
PRETO

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

2.219,00100,00 22,190CX165 MASTER020

PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE

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

1.190,00100,00 11,900UN167 VMP052

PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

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

905,00100,00 9,050UN168 VMP062
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- gatilho que permita o fluxo continuo;

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

5.000,00100,00 50,000RL170 VMP044

PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES

descrição:
- porta lápis, clipes e lembretes;
- material: acrilico;
- cor: cristal - fumê.
- com três repartições.

140,0020,00 7,000UN171 WALEU113

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

1.328,00200,00 6,640UN179 FRAMA053

SUPORTE PARA FITA ADESIVA  - PEQUENO

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

214,0020,00 10,700UN182 BRW063

TESOURA PARA PICOTAR EM ACO INOX

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

2.045,0050,00 40,900UN186 MASTER027

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR AZUL

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

9.570,00100,00 95,700L190 BRW045

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR PRETA

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

9.570,00100,00 95,700L191 BRW046

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO COR
VERMELHA

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

5.742,0060,00 95,700L192 BRW047

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G 12,9010,00 1,290UN195 JAPAN093
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descrição:
-molha dedos;
-produto inodoro e atóxico;
-unidade com 12 g.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              93.281,55

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              93.281,55

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALMOFADA PARA CARIMBO N  03

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

15,306,00 2,550UN004 JAPAN417

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

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

61,2030,00 2,040BL017 BRW422

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS N  8

descrição:
- bola;
- tipo: soprar (bexiga);
- tamanho: nº 08;
- material: latex;
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades;
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante.
- sendo cada pacote com 50 unidades da mesma cor.

206,4030,00 6,880PC020 PIC PIC424

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

990,00100,00 9,900PC041 GRIFE483

COLA BRANCA ESCOLAR 90 G

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

61,755,00 12,350CX047 FRAMA434

CONTACT TRANSPARENTE - ROLO

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

144,003,00 48,000RL056 VMP438

CORRETIVO LIQUIDO
58,746,00 9,790CX059 FRAMA440
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descrição:
- corretivo liquido ,
- composicao: atoxico,
- base agua,
- hidrocarbonetos com secagem ultra-rapida ,
- indicacao de uso: escrita caneta esferografica, desenhos,
fax, copias e impressos ,
- conteudo: 18 ml ,
- unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades.

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).

51,006,00 8,500CX100 BRW453

LIVRO DE ATA GRANDE C/ 100 FOLHAS

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

27,604,00 6,900UN104 TILIBRA450

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

56,002,00 28,000CX110 RADEX454

PAPEL VERGE - COR BRANCO

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

72,906,00 12,150PC124 CREDEX480

PAPELEIRA DUPLA EM ACRILICO

descrição:
- papeleira dupla em acrílico fumê,
- articulável para correspondência,
- medindo 370mm x 255mm x 100mm,
- embalagem individual,
- acondicionada em caixa individual.

1.422,5050,00 28,450UN131 WALEU494

PASTA A-Z LOMBO FINO - AZUL

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

332,0050,00 6,640UN132 FRAMA456
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PASTA A-Z LOMBO LARGO - AZUL

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

664,00100,00 6,640UN133 FRAMA457

PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO COM DORSO

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

294,00100,00 2,940UN142 ALAPLAST460

PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO 35MM ALTURA

descrição:
- pasta polionda 35mm,
- escolar,
- tamanho  ofício
- cores diversas

294,00100,00 2,940UN144 ALAPLAST461

PILHA ALCALINA MEDIA AA

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

504,00120,00 4,200CART153 ELGIN464

PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES

descrição:
- porta lápis, clipes e lembretes;
- material: acrilico;
- cor: cristal - fumê.
- com três repartições.

140,0020,00 7,000UN171 WALEU469

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.395,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.395,39

AGNES COMERCIAL LTDA - ME:                        105.668,92
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