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ANEXO - TERMO Nº 000030/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003111

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000007/2022 002946/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

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

584,74026,00 22,4900UN002 TILIBRA088

AGENDA PERMANENTE

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

179,9208,00 22,4900UN002 TILIBRA168

AGENDA PERMANENTE

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

899,60040,00 22,4900UN002 TILIBRA138

ALFINETE DE CABECA

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

20,8004,00 5,2000CX003 BRW114

APONTADOR PARA LAPIS

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

14,0004,00 3,5000CX010 LEONORA115

BARBANTE 8 FIOS

descrição:
- barbante nº 8,
- 100 % algodão,
- rolo com 250 gramas,

159,30018,00 8,8500RL012 SOVAN089
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- 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.

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.

177,00020,00 8,8500RL012 SOVAN139

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.

53,1006,00 8,8500RL012 SOVAN153

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

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

7,2002,00 3,6000BL015 JOCAR140

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

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

2.073,600576,00 3,6000BL015 JOCAR090

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

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

144,00040,00 3,6000BL015 JOCAR152

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

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

72,00020,00 3,6000BL015 JOCAR169

BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30M

descrição:
- caixa com 20 undades

692,00020,00 34,6000CX018 CARDEPEL165

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 24,9002,00 12,4500UN026 TILIBRA141
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descrição:
- caderno de protocolo de correspondência,
- capa dura,
- 104 folhas,
- medindo 153 x 216 mm.

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

74,7006,00 12,4500UN026 TILIBRA107

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

74,7006,00 12,4500UN026 TILIBRA116

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

1.560,000400,00 3,9000UN028 SUDESTE117

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

156,00040,00 3,9000UN028 SUDESTE142

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

6.240,0001600,00 3,9000UN028 SUDESTE161

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)

2.430,0006,00 405,0000UN029 CASIO123
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- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

3.240,0008,00 405,0000UN029 CASIO170

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

5.670,00014,00 405,0000UN029 CASIO166

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica

2.430,0006,00 405,0000UN029 CASIO143
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- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

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,

181,60040,00 4,5400PC034 LEONORA144

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,

18,1604,00 4,5400PC034 LEONORA176

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.

110,4006,00 18,4000CX059 EVIDENTE097

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.

110,4006,00 18,4000CX059 EVIDENTE160

FITA ADESIVA CREPE

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

547,780122,00 4,4900RL074 ALDEBRAS091
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FITA ADESIVA CREPE

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

89,80020,00 4,4900RL074 ALDEBRAS171

FITA ADESIVA CREPE

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

179,60040,00 4,4900RL074 ALDEBRAS164

FITA ADESIVA CREPE

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

898,000200,00 4,4900RL074 ALDEBRAS145

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 40 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

317,00020,00 15,8500PC077 ADELBRAS146

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 40 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

380,40024,00 15,8500PC077 ADELBRAS124

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;
- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 40 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

31,7002,00 15,8500PC077 ADELBRAS172

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

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

1.848,00066,00 28,0000PC078 EUROCEL151

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

descrição:
- fita adesiva,
- para empacotamento,

112,0004,00 28,0000PC078 EUROCEL173
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- polipropileno,
- cor transparente,
- dimensões aprox. 45 mm x 50m,
- de excelente qualidade,
- alta aderência.
- unidade de fornecimento: pacote com 06 unidades

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

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

56,0002,00 28,0000PC078 EUROCEL175

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

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

1.176,00042,00 28,0000PC078 EUROCEL098

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

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

56,0002,00 28,0000PC078 EUROCEL178

FITA MATRICIAL PARA IMPRESSORA DE CHEQUES
BEMATECH - DP 20 237,00020,00 11,8500UN082 MENNO157

FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR GENERAL 2120 PD

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

263,40060,00 4,3900UN083
MASTERPRI

NT
158

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.

566,20038,00 14,9000UN090 MAXPRINT122

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

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

784,00028,00 28,0000UN092 JOCAR167

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

- 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,

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,

1.120,00040,00 28,0000UN092 JOCAR147

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,

448,00016,00 28,0000UN092 JOCAR113

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,

560,00020,00 28,0000UN092 JOCAR150

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (PRATEADO) 26/6.

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

120,00020,00 6,0000CX094 BRW127

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (PRATEADO) 26/6.

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

240,00040,00 6,0000CX094 BRW102

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (PRATEADO) 26/6.

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

168,00028,00 6,0000CX094 BRW101
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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.

1.139,000100,00 11,3900CX099 MAKE129

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).

26,2002,00 13,1000CX103 BRW108

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,

300,00020,00 15,0000UN105 TILIBRA156

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,

892,00040,00 22,3000UN106 TILIBRA155

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.

72,8008,00 9,1000UN107 TILIBRA128

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

286,4008,00 35,8000CX113 GRAMPLINE162

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

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

1.773,00030,00 59,1000PC117 CHAMEX177

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.

455,2002,00 227,6000CX128 REPORT105
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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.

455,2002,00 227,6000CX129 REPORT106

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

124,20030,00 4,1400UN138 PLASCONY092

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 .

56,00020,00 2,8000UN139 PLASCONY118

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 .

280,000100,00 2,8000UN139 PLASCONY130

PASTA COM TRILHO

descrição:
- pasta, material: polipropileno ,
- gramatura/espessura: 0,25 mm ,
- cor: cristal transparente ,
- largura: 240 mm , comprimento: 360 mm ,
- acessorios: prendedor interno grampo trilho em plástico,
- visor em acrilico ,
- unidade de fornecimento: caixa 10 unidades,

448,00016,00 28,0000CX140 PLASCONY103

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM CANALETA

descrição:
- pasta com canaleta removivel,
- tamanho a4,
- tipo de pasta: plastica

51,40020,00 2,5700UN143 PLASCONY131

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM CANALETA

descrição:
- pasta com canaleta removivel,
- tamanho a4,
- tipo de pasta: plastica

15,4206,00 2,5700UN143 PLASCONY109

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;

2.460,000600,00 4,1000UN148 DELO132
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- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL

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

492,000120,00 4,1000UN148 DELO149

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL

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

164,00040,00 4,1000UN148 DELO174

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL

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

2.460,000600,00 4,1000UN148 DELO104

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
- modelo: escritorio,
- cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 50 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
- porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 un

260,0004,00 65,0000UN150 ADECK133

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
- modelo: escritorio,

1.300,00020,00 65,0000UN150 ADECK119
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- cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 50 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
- porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 un

PILHA ALCALINA AA C/ 04 UN PEQUENA

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

155,96014,00 11,1400CART153 MAXPRINT120

PILHA ALCALINA AA C/ 04 UN PEQUENA

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

111,40010,00 11,1400CART153 MAXPRINT154

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

139,10026,00 5,3500CART156 MAXPRINT093

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

64,20012,00 5,3500CART156 MAXPRINT110

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

64,20012,00 5,3500CART156 MAXPRINT134

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
AZUL

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

164,0004,00 41,0000CX166 JOCAR099

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;

82,0002,00 41,0000CX167 JOCAR125
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- cor preto;
- caixa com 12 unidades

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
VERMELHO

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

164,0004,00 41,0000CX168 JOCAR135

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
VERMELHO

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

82,0002,00 41,0000CX168 JOCAR126

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;

1.074,00060,00 17,9000UN170 MAKE136

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS
TIPO LINGUETA

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

351,00060,00 5,8500CX176 BLESSED095

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS
TIPO LINGUETA 19MM

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

245,40060,00 4,0900CX177 BRW096

QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 1.20 X 0.90

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

507,2004,00 126,8000UN179 CORTIARTE100

QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 1.20 X 0.90

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

507,2004,00 126,8000UN179 CORTIARTE137

REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,

161,60016,00 10,1000PC184 WALEU121
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- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

161,60016,00 10,1000PC184 WALEU148

REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

40,4004,00 10,1000PC184 WALEU111

TINTEIRO CASIO IR-40T - PARA CALCULADORA 12
DIGITOS CASIO HR - 100 TM 191,60010,00 19,1600UN197 MENNO159

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

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

121,90046,00 2,6500UN199 RADEX094

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

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

42,40016,00 2,6500UN199 RADEX112

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

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

26,50010,00 2,6500UN199 RADEX163

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              55.565,480

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              55.565,480

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

AGENDA PERMANENTE

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

2.249,000100,00 22,4900UN002 TILIBRA029

ALFINETE DE CABECA

descrição:
- alfinetes em metal,
- com cabeça em material plástico,
- cores diversas,

208,00040,00 5,2000CX003 BRW030
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- super duro,
- com ponta extra fina,
- caixa com 50 unidades.

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

64,00010,00 6,4000PC004 ACC031

APONTADOR PARA LAPIS

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

1.057,000302,00 3,5000CX010 LEONORA032

BARBANTE 8 FIOS

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

2.849,700322,00 8,8500RL012 SOVAN033

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

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

1.400,400389,00 3,6000BL015 JOCAR034

BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30M

descrição:
- caixa com 20 undades

346,00010,00 34,6000CX018 CARDEPEL035

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

273,90022,00 12,4500UN026 TILIBRA036

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

3.978,0001020,00 3,9000UN028 SUDESTE037

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon

8.100,00020,00 405,0000UN029 CASIO038
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- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES

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

4.676,2001030,00 4,5400PC034 LEONORA039

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.

312,80017,00 18,4000CX059 EVIDENTE040

ENCADERNADORA PERFURADORA

descrição:
encadernadora perfuradora manual para encadernações
com espiral, permitindo perfurações de até 25 folhas por
vez, com ajuste de margem e profundidade de acordo com o
diâmetro do espiral. gaveta para o depósito de resíduos.
comprimento aproximado: 480mm. largura aproximada:
140mm.
número de punções: 60. regulador de profundidade: 1 a 4
(que permite fazer encadernações de até 500 folhas).
capacidade de perfuração: 25 folhas por vez.
confeccionada em aço. pintura eletrostática 44 033.001.107
encadernadora/perfuradora

4.930,0005,00 986,0000UN062 EXCENTRIX041

FITA ADESIVA CREPE

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

3.686,290821,00 4,4900RL074 ALDEBRAS042

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 40 METROS

descrição:
- fita adesiva plastica pequena,
- transparente face simples ;
- material do dorso: polipropileno biorientado ;
- material do adesivo: acrilico ;

364,55023,00 15,8500PC077 ADELBRAS043
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- cor: incolor ;
- largura: 12 mm ; comprimento: 40 metros ;
- unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades;

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

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

17.024,000608,00 28,0000PC078 EUROCEL044

FITA MATRICIAL PARA IMPRESSORA DE CHEQUES
BEMATECH - DP 20 118,50010,00 11,8500UN082 MENNO045

FITILHO PARA PRESENTE

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

818,10090,00 9,0900PC084 EM FESTA046

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

314,40060,00 5,2400CX087 DELTA047

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.

2.235,000150,00 14,9000UN090 MAXPRINT048

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,

2.800,000100,00 28,0000UN092 JOCAR049

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (PRATEADO) 26/6.

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

1.344,000224,00 6,0000CX094 BRW050
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GUILHOTINA
guilhotina, material: aço inoxidável, tipo: portátil,
comprimento lâmina: 0,42 cm, funcionamento: manual,
capacidade corte: 300 fl, dimensões: 580 x 380 x 280 mm,
dimensões tampo: 580 x 380 mm, abertura máxima do corte:
30 cm, profundidade corte: 30 cm, altura corte: 30 cm,
largura mínima última tira: 2 cm, cor: cinza, aplicação: corte
de papel e apostila.

8.445,0005,00 1.689,0000UN096

MAGANO
A3

ELETROTAS
TICA

086

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.

180,0004,00 45,0000CX098 ACRILEX051

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.

34.785,0603054,00 11,3900CX099 MAKE052

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

2.372,50050,00 47,4500CX101
FABER

CASTEL053

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).

353,70027,00 13,1000CX103 BRW054

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,

150,00010,00 15,0000UN105 TILIBRA055

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,

446,00020,00 22,3000UN106 TILIBRA056

LIVRO DE ATA GRANDE C/ 100 FOLHAS

descrição:
-livro ata;
- modelo: pautado sem margem e numerado;
- material da capa: papelao;

982,800108,00 9,1000UN107 TILIBRA057
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- 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.

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

214,8006,00 35,8000CX113 GRAMPLINE058

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.

4.401,000163,00 27,0000PC116 CROMUS059

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

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

6.205,500105,00 59,1000PC117 CHAMEX060

PAPEL ESPECIAL A4 180 G BRANCO
papel liso branco, alta resolução.
para impressão a jato de tinta, laser, fotocopiadoras e offset
para convites, cartões, currículos, certificados e outros.
gramatura: 180g tamanho:a4
tamanho: a4 210mmx297mm
pc 50 fls

3.560,000200,00 17,8000PC120 OFF PAPER087

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.

455,2002,00 227,6000CX128 REPORT061

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.

455,2002,00 227,6000CX129 REPORT062

PASTA CATALOGO

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

2.016,00060,00 33,6000UN137 DAC063

PASTA COM ABA E ELASTICO EM POLIPROPILENO

descrição:
- pasta polionda com elastico,

890,100215,00 4,1400UN138 PLASCONY064
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- 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

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 .

2.128,000760,00 2,8000UN139 PLASCONY065

PASTA COM TRILHO

descrição:
- pasta, material: polipropileno ,
- gramatura/espessura: 0,25 mm ,
- cor: cristal transparente ,
- largura: 240 mm , comprimento: 360 mm ,
- acessorios: prendedor interno grampo trilho em plástico,
- visor em acrilico ,
- unidade de fornecimento: caixa 10 unidades,

1.064,00038,00 28,0000CX140 PLASCONY066

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM CANALETA

descrição:
- pasta com canaleta removivel,
- tamanho a4,
- tipo de pasta: plastica

33,41013,00 2,5700UN143 PLASCONY067

PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO 35MM ALTURA

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

529,000100,00 5,2900UN144 POLIBRAS068

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL

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

3.608,000880,00 4,1000UN148 DELO069

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS

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

8.580,000132,00 65,0000UN150 ADECK070
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- porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 un

PILHA ALCALINA AA C/ 04 UN PEQUENA

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

1.024,88092,00 11,1400CART153 MAXPRINT071

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

2.969,250555,00 5,3500CART156 MAXPRINT072

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
AZUL

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

2.460,00060,00 41,0000CX166 JOCAR073

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

4.141,000101,00 41,0000CX167 JOCAR074

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - COR
VERMELHO

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

2.050,00050,00 41,0000CX168 JOCAR075

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;

2.327,000130,00 17,9000UN170 MAKE076

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS
TIPO LINGUETA

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

175,50030,00 5,8500CX176 BLESSED077
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caixa com 12 unidades.

PRENDEDOR DE PAPEL PLASTICO TRILHO/DOCUMENTOS
TIPO LINGUETA 19MM

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

122,70030,00 4,0900CX177 BRW078

QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 1.20 X 0.90

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

507,2004,00 126,8000UN179 CORTIARTE079

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

3.040,000200,00 15,2000UN182 POLYCART080

REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

4.322,800428,00 10,1000PC184 WALEU081

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.

302,00020,00 15,1000UN185 JOCAR082

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

76,00020,00 3,8000UN192 RADEX083

TINTEIRO CASIO IR-40T - PARA CALCULADORA 12
DIGITOS CASIO HR - 100 TM 95,8005,00 19,1600UN197 MENNO084

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

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

121,90046,00 2,6500UN199 RADEX085

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              164.741,140

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              164.741,140

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem
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AGENDA PERMANENTE

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

224,90010,00 22,4900UN002 TILIBRA001

ALFINETE DE CABECA

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

26,0005,00 5,2000CX003 BRW002

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

64,00010,00 6,4000PC004 ACC003

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

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

108,00030,00 3,6000BL015 JOCAR004

CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA

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

124,50010,00 12,4500UN026 TILIBRA005

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,

27,2406,00 4,5400PC034 LEONORA020

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.

147,2008,00 18,4000CX059 EVIDENTE006

FITA ADESIVA CREPE

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

898,000200,00 4,4900RL074 ALDEBRAS016
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- rolo com 50 metros

FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA

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

2.240,00080,00 28,0000PC078 EUROCEL007

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.

894,00060,00 14,9000UN090 MAXPRINT015

GRAMPO PARA GRAMPEADOR (PRATEADO) 26/6.

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

600,000100,00 6,0000CX094 BRW025

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.

180,0004,00 45,0000CX098 ACRILEX021

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.

45,5604,00 11,3900CX099 MAKE022

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).

78,6006,00 13,1000CX103 BRW024

LIVRO DE ATA GRANDE C/ 100 FOLHAS

descrição:
-livro ata;

36,4004,00 9,1000UN107 TILIBRA008
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- 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.

PAPEL CARBONO DUPLA FACE 210 X 297 MM

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

71,6002,00 35,8000CX113 GRAMPLINE009

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.

1.080,00040,00 27,0000PC116 CROMUS010

PAPEL CENARIO - COR BRANCO

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

295,5005,00 59,1000PC117 CHAMEX017

PASTA CATALOGO

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

672,00020,00 33,6000UN137 DAC026

PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO - 350X250MM -
FUME

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

1.400,000500,00 2,8000UN139 PLASCONY018

PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO 35MM ALTURA

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

529,000100,00 5,2900UN144 POLIBRAS011
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PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTAO TRIPLEX -
AZUL

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

820,000200,00 4,1000UN148 DELO012

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
- modelo: escritorio,
- cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 50 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
- porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 un

2.600,00040,00 65,0000UN150 ADECK027

PILHA ALCALINA AA C/ 04 UN PEQUENA

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

2.228,000200,00 11,1400CART153 MAXPRINT014

PILHA ALCALINA PALITO AAA

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

2.675,000500,00 5,3500CART156 MAXPRINT013

REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COLORIDA

descrição:
- regua graduada escolar/escritorio,
- material: plastico flexivel,
- cor: cores sortidas,
- graduacao: milimetro-centimetro,
- tamanho: 30 cm,
- unidade de fornecimento: pacote 6 unidade

101,00010,00 10,1000PC184 WALEU019

TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR PRETA

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

38,00010,00 3,8000UN193 RADEX023

UMIDIFICADOR DE DEDOS - 12 G

descrição:
-molha dedos;
-produto inodoro e atóxico;

39,75015,00 2,6500UN199 RADEX028

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
-unidade com 12 g.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              18.244,250

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              18.244,250

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        238.550,870
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