
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000162/2020

MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

CNPJ:  35.502.416/0001-92
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ANEXO - TERMO Nº 000162/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002759

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

ALFINETE DE CABECA

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

5,382,00 2,690CX002 ONDA211

APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO

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

10,2015,00 0,680UN009 ONDA212

APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO

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

6,8010,00 0,680UN009 ONDA333

APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO

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

4,086,00 0,680UN009 ONDA189

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

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

567,36288,00 1,970BL015 ONDA135

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

descrição:
- bloco auto adesivo

39,4020,00 1,970BL015 ONDA342
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- tamanho 76 x 76
- cor amarelo
- bloco com 100 folhas

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

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

1,971,00 1,970BL015 ONDA294

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

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

19,7010,00 1,970BL015 ONDA372

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS N  07

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

112,0020,00 5,600PC019 JOY296

CADERNO BROCHURAO GRANDE - 80 FOLHAS

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

21,8010,00 2,180UN025 CREDEAL409

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,

55,8020,00 2,790PC034 ONDA304

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,

5,582,00 2,790PC034 ONDA404

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,

73,507,00 10,500CX036 MASTER330
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- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

CANETA MARCA TEXTO.

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

10,501,00 10,500CX036 MASTER376

CANETA MARCA TEXTO.

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

136,5013,00 10,500CX036 MASTER140

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

385,0010,00 38,500PC040 MINASPEL307

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

102,3612,00 8,530CX045 TOP144

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

42,655,00 8,530CX045 TOP192

COLA BRANCA ESCOLAR - TUBO DE 110 GRAMAS

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escolar;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: tubo 110 gramas;
- validade: 12 meses a partir da entrega;

3,682,00 1,840TUB046
PIRATINING

A
240

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
COLA BRANCA ESCOLAR - TUBO DE 110 GRAMAS

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escolar;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: tubo 110 gramas;
- validade: 12 meses a partir da entrega;

5,523,00 1,840TUB046
PIRATINING

A
309

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

19,901,00 19,900CX049 LEONORA311

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

19,901,00 19,900CX049 LEONORA393

ENVELOPE MEDIO

descrição:
- envelope tipo saco,
- em papel kraft natural,
- gramatura 120g/m²,
- medindo 24x34 cm,
- sem timbre médio

18,00120,00 0,150UN062 FORONI368

ENVELOPE MEDIO

descrição:
- envelope tipo saco,
- em papel kraft natural,
- gramatura 120g/m²,
- medindo 24x34 cm,
- sem timbre médio

15,00100,00 0,150UN062 FORONI382

ENVELOPE MEDIO

descrição:
- envelope tipo saco,
- em papel kraft natural,
- gramatura 120g/m²,
- medindo 24x34 cm,
- sem timbre médio

7,5050,00 0,150UN062 FORONI314

ESTILETE LAMINA FINA 9 MM
descrição:
- estilete , material: poliestireno ,
- acabamento: emborrachado ,
- cor: amarelo- preto ,
- modelo do estilete: retratil ,
- suporte e trava: com parafuso roldana ,
- guia de deslizamento: com guia deslizamento em aco inox ,
- material da lamina: aco inox ,
- largura da lamina: 9 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 un,

7,8010,00 0,780UN068 ONDA316

ESTILETE LAMINA FINA 9 MM
descrição:

2,343,00 0,780UN068 ONDA195
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- estilete , material: poliestireno ,
- acabamento: emborrachado ,
- cor: amarelo- preto ,
- modelo do estilete: retratil ,
- suporte e trava: com parafuso roldana ,
- guia de deslizamento: com guia deslizamento em aco inox ,
- material da lamina: aco inox ,
- largura da lamina: 9 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 un,

FITA ADESIVA DUPLA FACE - 09 X 50 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: 09 mm , comprimento: 50 m ,
- unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

103,962,00 51,980PC074 NASTRO320

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

102,802,00 51,400PC075 NASTRO321

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica face simples ,
- material do dorso: polipropileno biorientado ,
- material do adesivo: acrilico ,
- cor: incolor ,
- largura: 12 mm , comprimento: 50 m ,
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades,

33,402,00 16,700PC078 NASTRO323

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

186,408,00 23,300CX079 ONDA149

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

93,204,00 23,300CX079 ONDA328

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

descrição:
- grampeador ,
- modelo: mesa ,
- material do corpo: aco carbono ,
- acabamento: pintado ,
- cor: preto ,

229,6014,00 16,400UN090 ONDA369
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- mecanismo grampeador: aco carbono cromado ,
- material da base: plastico ,
- tamanho do grampo: 24/6, 26/6 ,
- capacidade do grampo: 20 fl ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 unidade,

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

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

328,0020,00 16,400UN090 ONDA326

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

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

131,208,00 16,400UN090 ONDA210

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

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

164,0010,00 16,400UN090 ONDA338

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13

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

15,211,00 15,210CX093 ONDA406

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13

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

30,422,00 15,210CX093 ONDA254

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13

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

15,211,00 15,210CX093 ONDA199

LAPIS DE COR C/ 24 CORES
323,5050,00 6,470CX096 ECOLE257
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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.

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.

26,601,00 26,600CX099 ECOLE329

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.

79,803,00 26,600CX099 ECOLE258

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.

79,803,00 26,600CX099 ECOLE200

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.

26,601,00 26,600CX099 ECOLE245

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.

53,202,00 26,600CX099 ECOLE221

LAPIS PRETO N  02

descrição:
-graduação nº 02-b,
-produzido com madeira plantada,
-traço escuro com excelente apagabilidade,

53,202,00 26,600CX099 ECOLE169
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-mina resistente e escrita macia,
-corpo com formato sextavado,
-sem borracha.
-caixa com 144 unidades.

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

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

82,502,00 41,250TUB107
MULTILASE

R
246

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

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

41,251,00 41,250TUB107
MULTILASE

R388

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.

217,5015,00 14,500PC109 RST259

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.

30,501,00 30,500PC112 RST261

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.

91,503,00 30,500PC112 RST247

PAPEL CELOFANE - COR AMARELO

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor amarelo,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

57,804,00 14,450PC113 RST262

PAPEL CELOFANE - COR AZUL

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor azul,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

72,255,00 14,450PC114 RST263

PAPEL CELOFANE - COR LILAS 72,255,00 14,450PC115 RST264
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descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor lilás,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

PAPEL CELOFANE - COR VERDE

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor verde,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

72,255,00 14,450PC116 RST265

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.

26,002,00 13,000CX155 LEONORA229

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.

13,001,00 13,000CX156 LEONORA397

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.

13,001,00 13,000CX156 LEONORA170

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.

13,001,00 13,000CX156 LEONORA230

PINCEL ATOMICO PRETO ESCRITA GROSSA - CAIXA C/ 12
UNIDADES

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

29,002,00 14,500CX157 LEONORA231
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- formato: cilindrico,
-material da ponta: feltro,
-tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm,
-unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.

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.

29,002,00 14,500CX157 LEONORA280

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.

13,001,00 13,000CX158 LEONORA281

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.

308,0040,00 7,700PC169 DUB285

REGUA DE PLASTICO 30 CM

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

18,4833,00 0,560UN180 WALEU233

REGUA DE PLASTICO 30 CM

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

5,6010,00 0,560UN180 WALEU288

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - PEQUENA

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

4,324,00 1,080UN184 LEONORA206
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA USO GERAL

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

22,806,00 3,800UN185 LEONORA207

TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA USO GERAL

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

76,0020,00 3,800UN185 LEONORA289

TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA USO GERAL

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

68,4018,00 3,800UN185 LEONORA172

TINTA GUACHE 250 ML - CORES DIVERSAS

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

45,6020,00 2,280PT188
PIRATINING

A
290

TINTEIRO CASIO IR-40T - PARA CALCULADORA 12
DIGITOS CASIO HR - 100 TM 31,505,00 6,300UN193 MASTERPRI

NT
355

TNT - TECIDO NAO TECIDO

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

1.552,0020,00 77,600RL194 SANTA FÉ272

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              6.782,82

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              6.782,82

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
ALFINETE DE CABECA

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

80,7030,00 2,690CX002 ONDA088

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

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

98,5050,00 1,970BL015 ONDA082

CADERNO 1/4 BROCHURA PARA CALIGRAFIA

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

2.295,00300,00 7,650PC022 CREDEAL030

CADERNO BROCHURAO GRANDE - 80 FOLHAS

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

34.880,0016000,00 2,180UN025 CREDEAL032

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,

2.790,001000,00 2,790PC034 ONDA049

CANETA MARCA TEXTO.

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

315,0030,00 10,500CX036 MASTER090

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

6.160,00160,00 38,500PC040 MINASPEL057

CLIPS N  8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS
170,6020,00 8,530CX045 TOP084
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

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

199,0010,00 19,900CX049 LEONORA096

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

15.420,00300,00 51,400PC075 NASTRO067

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

10.280,00200,00 51,400PC075 NASTRO123

GLITER PVC 500 GRAMAS - CORES DIVERSAS

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

435,0015,00 29,000PC087 LANTECOR100

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13

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

456,3030,00 15,210CX093 ONDA125

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,

19.410,003000,00 6,470CX096 ECOLE013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- caixa com 24 unidades,
-com selo do inmetro.

LAPIS PRETO JUMBO Nº 2
descrição:
- formato triangular que facilita a pega; - ideal para
mãozinhas pequenas; - produzido com madeira 100%
reflorestada; - madeira macia que garante excelente
apontabilidade - ponta resistente; - não tóxico

especificações:
- nº 2; - graduação: hb.; - medidas aprox. do produto (axlxp)
cm: 1 x 1 x 12; - caixa com 36 unidades

1.856,5050,00 37,130CX098 FABER130

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.

13.300,00500,00 26,600CX099 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.

4.350,00300,00 14,500PC109 RST038

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.

1.220,0040,00 30,500PC112 RST060

PAPEL CELOFANE - COR AMARELO

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor amarelo,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

28,902,00 14,450PC113 RST069

PAPEL CELOFANE - COR AZUL

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor azul,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

28,902,00 14,450PC114 RST070

PAPEL CELOFANE - COR LILAS

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor lilás,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

28,902,00 14,450PC115 RST071

PAPEL CELOFANE - COR VERDE 28,902,00 14,450PC116 RST072
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor verde,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

PAPEL VERGE - COR AZUL CLARO

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

1.940,00100,00 19,400PC123 OFF PAPER080

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.

650,0050,00 13,000CX155 LEONORA074

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.

520,0040,00 13,000CX156 LEONORA075

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.

725,0050,00 14,500CX157 LEONORA017

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

2.400,00120,00 20,000CX160 LEONORA126

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

3.840,00120,00 32,000CX161 LEONORA127

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  6
226,00200,00 1,130UN162 LEONORA018

PINCEL PARA PINTURA CONTORNO N  8
238,00200,00 1,190UN163 LEONORA019

PLACA EM E.V.A - CORES DIVERSAS

descrição:
- pacote com 10 unidades

7.700,001000,00 7,700PC169 DUB021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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.

REGUA DE PLASTICO 30 CM

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

392,00700,00 0,560UN180 WALEU024

TECIDO TIPO JUTA - COR CRUA

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

1.190,005,00 238,000RL183 D.T083

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - PEQUENA

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

3.240,003000,00 1,080UN184 LEONORA025

TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA USO GERAL

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

494,00130,00 3,800UN185 LEONORA026

TINTA GUACHE 250 ML - CORES DIVERSAS

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

2.280,001000,00 2,280PT188
PIRATINING

A
028

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR AZUL

descrição:
- tinta para almofada de carimbo
- cor azul
- composicao: agua, corantes organicos, glicol e
conservantes.
- formato 40 ml,
- com dados de identificacao,procedencia e validade
impresso no corpo do produto

20,7010,00 2,070UN189 RADEX092
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
TNT - TECIDO NAO TECIDO

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

15.520,00200,00 77,600RL194 SANTA FÉ048

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              155.207,90

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              155.207,90

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALFINETE DE CABECA

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

13,455,00 2,690CX002 ONDA416

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

30,726,00 5,120PC003 BACCHI486

APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO

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

68,00100,00 0,680UN009 ONDA418

BATERIA DE LITIO 3V (CR 2032)

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

147,00100,00 1,470UN013 FLEX419

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

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

39,4020,00 1,970BL015 ONDA421

BOLA TIPO BEXIGA - CORES DIVERSAS N  07

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

168,0030,00 5,600PC019 JOY423

CADERNO BROCHURAO CAPA DURA AZUL

descrição:
238,8060,00 3,980UN024 CREDEAL425
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- caderno brochurão,
- 96 folhas pautadas,
- capa dura,
- cor azul

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,

16,746,00 2,790PC034 ONDA430

CANETA MARCA TEXTO.

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

63,006,00 10,500CX036 MASTER431

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

154,004,00 38,500PC040 MINASPEL482

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

39,802,00 19,900CX049 LEONORA435

ESTILETE LAMINA FINA 9 MM
descrição:
- estilete , material: poliestireno ,
- acabamento: emborrachado ,
- cor: amarelo- preto ,
- modelo do estilete: retratil ,
- suporte e trava: com parafuso roldana ,
- guia de deslizamento: com guia deslizamento em aco inox ,
- material da lamina: aco inox ,
- largura da lamina: 9 mm ,
- unidade de fornecimento: caixa 1 un,

15,6020,00 0,780UN068 ONDA442

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica face simples ,
- material do dorso: polipropileno biorientado ,
- material do adesivo: acrilico ,
- cor: incolor ,
- largura: 12 mm , comprimento: 50 m ,
- unidade de fornecimento: caixa com 20 unidades,

167,0010,00 16,700PC078 NASTRO446
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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

69,903,00 23,300CX079 ONDA447

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

213,6012,00 17,800RL080
PROGRESS

O
485

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

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

492,0030,00 16,400UN090 ONDA448

LAPIS CARPINTEIRO
descrição:
uso profissional na área de carpintaria, marcenaria,
construção, etc.
grafite de ótima qualidade na cor preta com fácil
visualização, seu uso pode ser em madeiras, papel,
alvenaria, gesso, etc.
caixa com 50 unidades.

130,404,00 32,600CX095 ECOLE476

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.

25,884,00 6,470CX096 ECOLE452

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.

725,0050,00 14,500PC109 RST484

PAPEL CELOFANE - CORES DIVERSAS
descrição:
- papel celofane, comprimento 90cm, largura 70cm,
espessura 0,7 mm, apresentação: folha, unidade de
fornecimento: pacote com 25 folhas
cor: as cores serão definidas na autorização de
fornecimento, de acordo com as necessidades das
secretarias.

722,5050,00 14,450PC117 RST477
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

13,001,00 13,000CX155 LEONORA466

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.

26,002,00 13,000CX156 LEONORA467

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.

115,5015,00 7,700PC169 DUB468

TESOURA GRANDE EM ACO INOX PARA USO GERAL

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

38,0010,00 3,800UN185 LEONORA472

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR AZUL

descrição:
- tinta para almofada de carimbo
- cor azul
- composicao: agua, corantes organicos, glicol e
conservantes.
- formato 40 ml,
- com dados de identificacao,procedencia e validade
impresso no corpo do produto

20,7010,00 2,070UN189 RADEX473

TNT - TECIDO NAO TECIDO

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

1.164,0015,00 77,600RL194 SANTA FÉ474

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.917,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.917,99

MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI:                        166.908,71
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