
39

ESTADO DE SERGIPE
]IIUNICÍPIO DE AREIA BRAÍ{CA

GABIÍ{ETE DO GESTOR

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO 1OI2O2O

o IrtuNIcÍPIO DE AREIA BRANCA, inscrito no cNPl sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado órgão
gerenciador. nesie ato representado pelo Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as

[articipações do FUNDO TTUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNP] sob o no
'74.787.72010001-53, e do FUNDO ITIUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPI sob o no

11.402.091/0001-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No l2l2O2O
sRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os

preços das empresas: FOLHA COMERCTO E SERVIçOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no

36.i57.965/0001-30, estabelecida na Rua Tereza Cristina Almeida Santana, no 11, Loja A,

Aeroporto, Aracaju, sE. neste ato representado pelo sr. IVAN CARLOS ALÍI|EIDA SANTOS,

Dortador do R.G. no 830.707 SSP/SE e do cPF no 381.059.25-04; MENEZES & ASSIS
êouÉncro E sERvIços LTDA, inscrita no CNPI sob o no 11.535.47810001-32, estabelecida

na Rua Carlos Pereira de Melo, no 141, Loja B, Farolândia, Aracaju, sE, neste ato representado
pelo sr. ALLAÍ{ ASSIS ÍTIENEZEST portador do R.G. no 1.513.863 SSP/SE e do cPF no

|1O.OZO.z+S_SO; " ZRS COMÉRCrO E SERVIçOS EIRELI, inscrita no CNPI

34.563.100/0001-48, estabelecida na Rua Rio Grande do sul, no 571, Loja B, Siqueira

Campos, Aracaju, SE, neste ato representado pelo Sr. MARCOS DOS SANTOS SILVA,
portadoi do R.G. no 7og.44O SSP/SE e do CPF no 534.066.565-87. Atendendo as condições

previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,

sujeitando-se as partes às normas constantes na legislação em vigor, e em conformidade com

as disposições a seguir:

01. DO OBJETO
Off. I presente Ata tem por objeto o registro de preços visando realizar futuras aquisições de

materiais didáticos, de expediente e de limpeza, para atender às necessidades das Sêcretarias
do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste

Município, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no

t2/202O SRP e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, xI
da Lei no 8.666193, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente

instrumento para todos os fins de direito.

02, DO REGIME DE EXECUCÃO
ozr. o oujeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de

empreitada por preço unitário. nos termos da Lei no 8'666/93.

03. DO PRECO E DAS CONDTCõES DE PAGAMENTO
Oef . Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.

03.2. Os pagamentos serão efetuados após liquidação da despesa, no prazo de até 30 (trinta)
dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor
responsável pelo recebimento do objeto;
03.3. Para fazer jus ao pagamento, o fornecedor deverá apresentar, juntamente com o

documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante
o FGTS - CRF e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;
03.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
03.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
03.6. Não haverá reajuste de preços durante o período de validade da ata de registro de

mencionado

P

preços;
03.7, No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor
no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
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03.8. Nos preços estarão incluídas todas as despesas que. direta ou indiretamente, decorram
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza;
03.9. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sem que o fornecedor apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

registro será cancelado pelo órgão, ficando assegurado ao fornecedor, tão somente, o direito
ao recebimento do pagamento dos produtos efetivamente fornecidos e atestados.

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
ú.1. ruao haverá reajuste de preços durante o período de vigência da ata.
04.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados nõ mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
cabándo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as

disposições contiOás na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
o+.:. QuanOo o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

supervàniente, o Orôao lerenciador convocará os fornecedores para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercad.o;
04.4. O fornecedor obriga-se a repassar ao Orgão gerenciador todos os preços e vantagens,

ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;
04.5. euando o preÇo de mercado tornar-se superior aos preÇos registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso. o órgão gerenciador poderá:
04.6. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, e sem aplicação da penalidade se

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
04.7. Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;
04.g, Não havendo êxito nai negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

vantajosa;
04.9. É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art' 65 da Lei no 8.666, de 1993'

05. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
osr. a vatioade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da

data de sua assinatura e publicação.

06. DA ENTREGA E RECEBIÍIIENTO DO OBJETO
OO.r. O úicio dos fornecimentos dar-se-á em dois dias úteis a contar da assinatura da ata de

registro de preços;
06-.2. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em até cinco dias úteis após a atestação dos
pedidos, o órgão designará servidor para recebê-los;
b6.3. o recebimento do objeto dar-se-á de acordo com o art. 73. inciso II, letra "a", "b", da lei

8.666193, com alterações posteriores;
06.4. Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado no presente termo serão
rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso;
OO.S. ns quantidades indicadas no presente termo são meramente estimativas, não estando o

órgão gerenciador vinculado ao seu integral consumo;
06:6. À entrega dos itens será acomparihada e fiscalizada por servidor do órgão gerenciador,

se estes não atenderem às especificações do presente termo deverão ser substituídos pelo

fornecedor no prazo máximo de 24 (vlnte e quatro) horas, somente podendo ser atestados para

fins de pagamento quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos;
06.7. A entrega dos itens será realizada diretamente no almoxarifado central, mediante
apresentação de planilhas de entrega. elaborada e emitida pelo órgão competente;
06.8. Caberá ao setor solicitante, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes aos fornecimentos executados, em pleno acordo com as
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especificações contidas no presente termo, aliado às disposições constantes da proposta da

adjud icatária.
06.9. O órgão gerenciador não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de

Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a
aqüisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação

"rp".úica 
para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e

preçosr o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei

8.666/93.

07. DA DOTACÃO ORCAiIENTÁRIA
@agamentodoreferidoobjetodestalicitaçãocorrerãoà
conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa deste Município e dos

respectivos Fundos dê Assistência Sociãl e de Saúde, com dotação suficiente, obedecendo à

classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

OA. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
08.1. DOS FORNECEDORES:
a) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços,_ as exigências de habilitação

oL condiçàes determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
b) Garantir a quaiidaaô dos produtos a serem fornecidos, devendo estar em perfeitas

cándições de consumo, devendo ainda, quando necessário, substituí-los prontamente, se

po-"ntu.u não atenderem aos requisitos deste termo, providenciando, também, a mercadoria
que no momento possa estar em falta em seu esta bêlecimento;
c) Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na

forma prevista;
d) Substituir às suas expensas, qualquer item entregue em desacordo com as especificações

"iigida. 
e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
e) Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito-.fornecimento, de forma
piena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Orgão gerenciador;

i) Responsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrêntes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

órgão gerenciador comprovante de quitação com os órgãos competentes;
g) iesfonsabiliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
h) Responsabiliza r-se pelos danos causados dirêtamente ao órgão gerenciador e/ou a terceiros
dôcorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento., não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão gerenciador;
i) Responsabiliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento',

i) wão tiansierir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Or9ão gerenciador,

sem prévia e expressa anuência.
k) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência tota-l ou parcial, bem como a

fúsão, cisão ou incorporação, sem prévia a exPressa anuência do Orgão gerenciador'
08.2. DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS PARTICIPES:
a) Designar servidor para proceder no recebimento dos materiais;
Oj nejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no termo de referência;
c) Efetuar os pagamentos devidos observadas as condiÇões estabelecidas na Ata;
dj promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

e
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09. DAS PENALIDADES E MULTAS
Og.lJellatrasó in;ustificado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o órgão gerenciador poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes
sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa:
a) Advertência;
Uj Uutta de O,io/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por cento)
sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
c) Multa de 1Oolo (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de inexecução

total ou parcial dos mesmos;
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para lcitar ou contratar com a Administração Pública.

10. DO CANCE LAM EN DA ATA DE EGISTRO DE PRECOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) O fornecedor não retirar a nota de empenho oU instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
c) O fornecedor não aceitar ieduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) O fornecedor sofrer quaisquer das sanções previstas na clausula anterior, alíneas d e e.

1ô.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d desta cláusula

será formalizado por despaàho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

11. DA VINCULACÂO DO REGISTRO
11.1. O presente termo está estritamente vinculado:
a) Ao procedimento licitatório na modalidade pregão, ato no !212O2O, seus anexos;

b) À proposta do fornecedor registrado.

12. DA LEGISLACÃO APLICÁVEL À EXECUCÃO DO OBJETO E OS CASOS O]IIISSOS
12.1. A presente ata de registro fundamenta-se:
a) Na Lei Federal no LO.520/02;
b) Na Lei Federal no 8.666/93;
c) No Decreto Municipal no 958/2018;
d) No Decreto Municipal no 864/2OL7;
ê) Nos preceitos do direito público;
fj Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito
privado.
iZ.Z. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste

termo, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, termo aditivo.

13. DAS ALTERÂCOES
131. Compete a ambas as partes de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste

instrumento, na Lei no 8.666/93, com alterações posteriores e em outras disposições legais
pertinentes, realizar, mediante termo aditivo e/ou termo de re-ratificação, as alterações que
julgarem convenientes;
r:.2. rm caso de concordata, o registro poderá ser mantido, se o fornecedor registrado
oferecer garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório
cumprimento das obrigações por ele assumidas.
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14. DO ACOIIPANHA}IENTO E DA FISCALIZACÃO
14.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o Sr. Otávio
Felipe dos Santos, para âcompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de
Preços..
14.2. 

^ 
fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do

fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
14.3. A ação da fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais'

15. DO FORO
15.1. As partes elegem o Foro Distrital da cidade de Areia Branca, Estado de sergipe, como

único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que

produza seus efeitos legais,

Areia Branca/SE, 26 de novembro de 2020.

lfrr,4rdrü* Iúr,ot h^h\' "' t[l:'r"",Hâ:::â""ffJ*
ALAT{ ANDRELINO NUNES SANTOS

Prefeito mun!cipal
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EIRELI!{ERCTO E SERVrçOS

Empresa registrada
IVAN CARLOS ALMEIDA SANTOS

Representa nte legal
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t*r"r# r= *rrços LrDA
Empresa reg istrada

ALLAÍ{ ASSIS MENEZES
Representante legal

$i^t' c uÉncro e SERVIçOS EIRELI
Empresa registrada
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iIARCOS DOS SANTOS SILVA
Representante legal
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no lO/2O20, celebrada entre o
Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em
face da realiza odoP ão Presencial n" 12 2020 sRP.

EM PRESA LHA COMERCIO E SERVI OS EIRELI
CNPJ: .157,965 oool-30 ONE FAX: 79 99654-4545

EN D.:
LMEIDA SANTANA, NO 11 E-MAIL:

A, AEROPORTO FOLHACOM ERCIO@OUTLOOK.COM
RACAJU SE
OJA

UA TEREZA CRISTIN

AN CARLOS ALMEIDA SANTOS

UNID QTD.MARCADESCRIçAOITEM
R

REPRESENTANTE
LEGAL:

V. TOTAL
R$UNIT.

9.450,003,78Lt1

[cido múriático para limpeza, em
embalagem com um litro com
dados de fabricação do produto,
identificação do fabricante e data
de validade.

19.800,0010.000 1,98Bom brilho Lt2
[gua san itária em embalagem
com um litro.

150 4,65lapa n Unid.7
lástica número 3

Almofada para carimbo, com base

t.726,40220 5,L2loca r UnidI

Apagador para quadro branco
com base plástica, com feltro,
dim&rsões aproximadas: 150mm
de comprimento, 60mrn de

ura e 40mm de altura.la

900,00Und 100MercomplastBalde plástico de 10 litros com
alÇa reforÇada.72

t4,60Und 10013
Balde plástico de 20 litros com
alÇa reforÇada.

18,40 4.048,00Boca azu I RI 22015
Barbante Ne 4/6, rolo
aproximadamente 600m,
va riadas

com
cores

220 16,89Boca azul16
Barbante Ne 4/8, rolo
aproximadamente 450m,
variadas

com
cores

5.140,00Und 100 51,40Extrusa

Bobina de sacos plásticos,
picotada, fundo reto,
transparente, 35x50cm, com 500
sacos para alimentos.

23

24,39 4.258,50Me rcu r Cx 15026
Borracha bicolor, azu I

vermelha, para apagar tinta
lápis, caixa com 40 unidades

e

Cx 150 27,79Borracha branca quadrada, caixa
com 60 unidades

27

24,L9 6.201,802202A
Borracha ponteira, pacote com
100 unidades

Un id. t.7 00 5,29 8.993,00

Mercur

Alaplast33 Caixa para arquivo morto,
6

e

@ 10'

2.500BRC

697,50

9,00

1.460,00Mercomplast

3.715,80RI

4.168,50Leonora

Pct

a
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polionda, com aproximadamente
390mmx300mmx180mm, cores
diversas

1,80 990,00Unid. 550Mastermarca texto, coresCaneta
variadas

0,65 2.795,0OUn id. 4.300VMPCartolina escolar simples, cores
variadas42

2.525,0O5,05500Und

Cera líquida brilho instantâ neo,
contendo 750 ml, embalagem
contendo composição e
informações quanto à marca e
fabricante.

44

2,27 340,50Cx 150Iara45
Clips niquelado, tamanho 1/0,
caixa com 100 unidades

1.244,50550 2,27CxIara46 Clips niquelado, tamanho 2/0,
caixa com 100 unidades

770,O0280 2,75CxIaraClips niquelado, tamanho 8/0,
caixa com 25 unidades47

15,60 2.340,0O150UnidBambini
embala em com 1

Cola branca pva, não tóxica,
48

1.43L,4OL70 a,42UnidBambini
Cola brilhante, com gliter, não
tóxica, lavável, embalagem com

caixa com 4 unidades25
49

349,003,49Unid. 100Master50 tóxica em ba la em com 20
Cola de bastão, transparente, nao

1,10Unid. 550Bam bini
Cola líquida à base d'água,
lavável, não tóxica, embalagem
com 4

51

1.960,001,96U nid.Bambini
Cola líquida à base d'água,
lavável, não tóxica. embalagem
com 90

52

4.005,00U nid 150 26,70Bambini
embala em com 500

Cola para
não tóxica

isopor, tra nsparente,

2,45 3.675,00Pct 1.500Ultracopos
Copo descartável, em
polipropileno, capacidade Para

te com 100 unidades50m I

56

15.405,003.900 3,95UndClosuep59
Creme dental, branco, com flúor
mfp, tubo com no mínimo 909,
ação bacteriana, adulto.

20,30 3.654,00UndAlfazema60

3.587,001.700Unid.Ibel67
Emborrachado em
dimensões: 40x48cm

EVA,

4.233,OO1.700 2 49U nid.68
EVA,Emborrachado em

dimensões: 40x6ocm

6,60 3.630,00Unid. 550

Ibel

Emborrachado em EVA, especial,
dimensões: 40x48cm69

1.723,50150 tt,49Scrity Pct
Envelope carta, liso, cor branca,
offset, 114x162mm, sem rPc,
63q, pacote com 50 unidades

70

150 43,29 6.493,50Pct
Envelope ofício plástico,
reutilizável, 240x330mm, pacote
com 100 unidades

I
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Bry

605,00

1.000

53

180Deo colônia lavanda com no
mínimo 110m1 - alfazema

2,tl

Ibel

7
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72
Envelope para cd e dvd em PaPel,
com janela em acetato e aba de
fechamento

Scrity Unid. 700 50 2 175,00

t7 ,19PctScrity73
Envelope Saco, liso, cor branca,
ofÍset, 762X229mm, sem rPc,

cote com 50 unidades9os, pa

560,00100Pct74

3.057,0010,1930075

11,99330Pct76

Envelope saco, liso, cor branca,
offset, 200x280mm, sem rpc,

Envelope saco, liso, cor branca,
ofÍset, 229x324mm, sem rpc,

Envelope saco, liso, cor branca,
offset, 260x360mm, sem rPc,

Envelope saco, liso, kraft,
176x250mm, 909, caixa com 250

Scrity

Scrity

Scrity

Scrity

90 acote com 20 unidades

90 acote com 20 unidades

cote com 20 unidades9

unidades

1.538,7057,293077

1.092,008,40Pct 130Plaspiral
Espiral para encadernação, em
plástico, cor Preta, 07mm, Pâcote
com 50 unidades

80

t.246,709,59PctPlaspiral
Espiral para encadernação, em
plástico, cor preta, 09mm, Pacote
com 50 unidades

81

2.078,7015,99130Pct
Espiral para encadernação, em
plástico, cor preta, 14mm, Pacote
com 100 unidades

2.442,7078,79Pct 130Plaspiral
Espiral para encaderna
plástico, cor Preta, 17mm, Pacote
com 100 unidades

ção, em
ÕJ

1.968,2075 ,14130PctPlaspiral
rspiral para encadernação, em
plástico, cor preta, 20mm, Pacote
com 50 unidades

a4

2.236,OO17,20

2.520,70130

3.334,5025,65130

Espiral para encadernação, em
plástico, cor preta, 23mm, Pacote

Espiral para encadernação, em
plástico, cor preta, 25mm, Pacote

Espiral para encadernação, em
plástico, cor Preta, 40mm, Pacote

plástico, cor Preta, 45mm, Pacote

Espiral para encadernação, em
plástico, cor Preta, 50mm, Pacote

Fita adesiva Para
empacotamento, cor marrom,

Plaspiral85

Plaspiral86

Plaspiral

Plaspira I

Plaspira I

Un id.Adere104

Unid.Adere105

Pct

Pct

Pct88

Pct

Pct

Espiral para encaderna ção, em

em cotamento

com 50 unidades

com 48 unidades

com 20 unidades

com 16 unidades

com 12 unidades

45mmx45m
adesivaFita para

cor

3.391,7026,O9130

3.638,7027,99130

2.634,504,79550

3.3s3,00700 4,79

8

1.719,00100

6,60

Pct

3.956,70

Cx

130

Plaspiral82

130

19,39

89

90
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tra ns re nte 48mmx50m
596,00100Unid.AdereFita adesiva pp qualitape kraft,

48mx40m
5,49 549,00Un id. 100Fita cre e 18mmx50m107
6,27 627,OOUnid. 100

Adere
AdereFita crepe 25mmx50m108

724,O0100 7 ,24Unid.Proqresso109 Fita decorativa 16mmx50m

2.988,002,49Und 1.200Itatex110

Flanela para limpeza, 100o/o

algodão, com bordas em costura
overlocada, medindo

roximadamente 48 x 48cm.a

4,66
I

550CxMaster116
Giz de cera, atóxico,
anatômico, 1129, caixa
cores

formato
com 12

440 1.104,402,57Cx7L7
Giz de cera, atóxico,
anatômico, 489, caixa
cores

formato
com 12

428,402,52Cx 770Delta
Giz escolar para quadro negro,
formato cilínd rico, antialérg ico,
caixa com 64 unidades

118

2.963,709A,79Unrd. 30
Grampeador de metal, 2316 e

23113, gp 4OOO, Para até 100
folhas, com aproximadamente

Grampline

28cm de com rimento

t20

2.728,5Ot4,19Unid.Grampline721

Grampeador de metal, 2416 e

26/6, paft até 20 folhas, com
aproximadamente 10cm de
comprimento

3.334,00

1.019,5020,39

7.663,205,94

1. 129,5022,59

410,004,!O

5,97 13.134,00

Unid. 100Gra m plineL22

CxIarat23

280Iara124

50Ia ra725

100Iara727

2.200Maiste r138

150139

Cx

Cx

com rimento

no 1 caixa com 12

similares caixa com 24 cores

caixa com 5000 unidades

com 5000 unidades

Grampeador de metal, 26/6, Parc
até 25 folhas, com
aproximadamente 15cm de

Grampo galvanizado, 23/6, Para
grampear de 10 a 30 folhas,

crampo galvanizado, 26/6, Para
grampear até 20 folhas, caixa

Grampo galvanizado, 9/lO ftPid,
para grampeador semi-ind ustrial,
caixa com 5000 unídades
Grampo trançado, galvanlzado,

f-rápis ae cor grafite, anatômico,
tamanho grande, Ponta
resistente, atóxico, lavável, Para
desenhar e pintar sobre PaPel e

12 coressimilares, caixa com
vibrantes
Lápis de cor grafite, anatômico,
tamanho grande, Ponta
resistente, atóxico, lavável, Para
desenhar e pintar sobre Papel e

9

@

Worn,

5,96106

2.563,00

Master

150

33,34

50

Cx

Cx

Ci

2.773,5018,49Master

W q ô
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t.429,0014,29100Cx
Lápis grafite preto, número 2,
dimensões aproximadas
18x9,5x8cm, caixa com 12

Leonorat40

850,00

850,00

850,00

7.527,00

1.420,00

1.188,50

517,00

517,00

400,00

4.050,00

t4L
Lapiseira, corpo em material
plástico, carga em grafite com
diâmetro de 0,smm, com cliP

Japan U nid. 100 8,50

rendedor e borracha na nteira
Lapiseira, corpo em materíal
plástico, carga em grafite com
diâmetro de O,7mrn, com cliP

Japan Unid. 100 8,50

rendedor e borracha na o nteira

t43

Lapiseira, corpo em material
plástico, carga em grafite com
diâmetro de 0,9mm, com clip

lapan Unid. 8,50

rendedor e borracha na nteira

L44 Und 1.300 5,79
mínimo de 480m1.

t45 São domingo U nid. 100 t4,20

305mm

Unid. 23,77

305m m

t47 São domingos Unid. 50 10,34

305mm
Livro de

L4A
correspondência , l/4, caqa dura, São domingos Unid. 50 ro,34
100 fo lhas, dimensões
a roximadas:154x216mm

t49 Unid. 50 8,00

156 Un id. 900 4,50

Unid. 100 1,85r57 185,00

185,00158

159

170,003,40160
10.184 00\2 73161

vibrantes

Livro Protocolo de
correspondência , ll4, caqa dura,
50 folhas, dimensões
a roximadas: 154x216mm
Massa de modelar, 1809, atóxi.a,
composta por cera, caixa com 12 Brw

unidades
Minas grafite para laPiseira, no Tris
0 5mm caixa com 12
Minas grafite para laPiseira, no Tris r,,nid. I 1Oo
U 7mm caixa com 12
Minas grafite Para laPiseira, no Tris Unid. 100
0 9mm caixa com 12

São domingos

1,85

--+--Molha dedos em Pasta, atoxico,
com 12

Iara lunid. 50

leo ara cabelo de bebê lvl u riel Und 800

1,85

10

@

t42

100

OrientalLimpa vidros, embalagem com no

Livro de ata, sem margens, capa
dura, papel sulfite, 100 folhas
numeradas, com
aproximadamente 205mm x

50São domingos

Livro de ata, sem margens, capa
dura, papel sulflte, 200 folhas
numeradas, com
aproximadamente 205mm x

t46

Livro de ata, sem margens, caPa

dura, papel sulfite, 50 folhas
numeradas, com
aproximadamente 205mm x

protocolo

I

185,00

4



ESTADO DE SERGIPE
HUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GAEINETE DO GESTOR

embala em com 100m1

Und 1.600 5,19163
Pano de prato, 100o/o algodão,
medindo aproximadamente 40 x
76cm.

747 ,50Uníd. 575 1,30168 Papel 40 kq, folha 50x66cm VMP

2O7,AO 311.700,00Cx 1.500Datapel169
Papel A4, cor branca, 759, resma
com 500 folhas, caixa com 10
resmas

0,89 783,20Unid. 880VMPL7r

1,10 968,00Unid. 880VMPt72 cor bra nca du lex
Papel cartão, medindo 48x66cm,

93s,00850 1, 10Unid.VMP173
medindo

trans rente
celofane,Papel

70x89cm
935,00850U nid.VMP774

Papel crepom comum, medindo
48cmx2m

968,001 01Unid.VMPmedindo
48x66cm cores variadas
Papel dupla face,

765,00850 0,90Unid.VMPt77 Papel kraft, medindo 60x96, 809,
rdo

935,00850 1,10U nid.VMPlaminado, medindo
cores variadas

Papel
48x66cmL78

18.738,5050 374,77CxDatapel

Papel ofício 2, medindo
216x330mm, 75glm2, cor
branca, resma com 500 folhas,
caixa com 10 resmas

180

18.260,0016,60Un id.

Pasta az. lombo largo. revestida
em Pvc, a ntibactericida, com
visor e etiqueta. mecanismo de
travamento niquelado de alta
precisão, medindo
aproximadamente
285x345x73mm

Marca ri

L6,45 1.645,00Unid.
s tamanho ofício

Pasta
envelo

catálogo, com visor, 100
183

2,LO 1.890,00900U nid.

Dac

Dello
com elástico cores variadas
Pasta classificadora de PaPelão,184

2,70 1.890,00Unid. 900Dello185 sem elástico cores variadas
Pasta classificadora de PaPelão,

686,403,12Unid.Dello190 Pasta PP lombo 2cm
726,00220 3,30Un id.lombo 3cmPasta PP191

4,18 919,60220Unid.DelloPasta PP lombo 4cm

7.272,OO40 8031Acp dUn

Pasta sanfonada, 16 divisórias,
confeccionada em PoliProPileno,
atóxica, fechamento Por elástico,
medindo aproximadamente
234x330x24mm

193

51,19 1.535,70Unid. 30t94

Pasta sanfonada, 31 divisórias,
confeccionada em PoliProPileno,
atóxica, fechamento por elástico,
medindo aproximadamente
234x330x24mm

3.278,0O1.100 2,94UnidDello195 marmorizadansaPasta su
11

e

&oo,,n':

8.304,00Itatex

Papel camurça, medindo
40x60cm, cores diversas

1,10

880176

1. 100L82

100

220
Dello

192

Acp

a
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plastificada, com haste Plástica,
grampo trilho plástico e etiqueta

ara identifica o

2.365,004,30Unid. 550196
Pasta suspensa, plástica, atóxica,
com haste e grampo trilho Dello

lásticos
L.7t7,2040 27 ,93Unid.198 armazenamento I b

Pen drive com caPacidade de

1.640,0040 41,00U nid.Scandisk
armazenamento de 16 b
Pen drive com capacidade de

199

1.230,00t2,3O100Masterprint20L
Perfurador de Papel m
dois furos, cor preta, Para até 10

etálico,

fo lhas

3.690,00150

U nid.

U nidMasterprint202
Perfurador de Papel me
dois furos, cor preta, Para até 20

tá lico,

fo lhas
1.375,002,50550U nid.Castello

cilínd rico tamanho 1
Pincel em pelo sintético, formato

1.938,00U nid 570Castello
cilíndrico tamanho 5
Pincel em pelo sintético, formato

208

550,0011,00U nid.Carbrink212
úrta carimbo em acrílico, cor
fumê, com capacidade Para 06
carimbos

19,00Unid. 40213

1.950,0013,00150

Porta carimbo em acrílico, cor
fumê, com capacidade PaÍa 12 Ca rbrink

trans a rente A4

trans re nte Ofício

carimbos
emPrancheta acrílico,

emPrancheta a crílico,

Ca rbrink

Ca rbrink 13,80 2.O70,00Unid.2!6

260,002,OO130Paraná277
Prendedor de
confeccionado em

rou pas
madeira,

cote com 12 unidades

995,0019,90PCt 50Poleseal

Refil para plastificadora,
medidas aproximadas
80mmx10mm, Pacote com
unidades

com
de

100

325,600,74Unid. 440220

6.000,00800 7,50Pct

107.280,005,96Kg 18.000224

1,50 1.200,00800225

20.280,00600 33,80

Und

Und

Régua em acrílico, medindo

Sabão em Pedra 2009,
glicerinado, embalagem contendo

Sabão em pó. com tensoativo
biodegradável, inofensivo à Pele,

Sabonete líquido, embalagem
com 5 litros, Perolado,

Bandeirantis

Espumil

Oriental

Albany

Bom brilho

30cm trans a re nte

em bal em com 1

licerinado fra rancra suave.

fr râ ncias d iversas.

05 unidades.

Sabonete 9os,adu lto,

46,79 3.509,25Unid. 75
Tábua em Plástico resistente,
multiuso, medindo

roximadamente 40x25cmap
Plasutil

tz

e

tu

Scandisk

24,60

207

3,40

50

760,00

Unid.215

150

Pct

2t9

223

227

233

-Ma A



235
Tesoura escolar sem ponta, corpo
em aço inox e cabo em Plástico,
medindo 13cm

Joca r Unid.

RI

Tilibra Unid.

440 3,00 1.320,00

3.840,00

)

5,80 7.624,O0236

2.552,0O5,80237

172,OO238

4,30239

2.958,001,74

Tinta guache. pote com 15m1,

Tinta guache, pote com 250m1,
cores variadas
Tinta para pincel atômico, cor€s
diversas, embalagem com 40m1,
cores va riadas
Tinta para pincel marcador
permanente, embalagem com
40ml
TNT não tecido, 409, medindo

Toalha para rosto, em tecido
1000/o algodão, medindo

Cx 280Acrilex

Unid. 440Acrilex

40Joca r Unid.

Unid. 40lapan

Unid L.700Catarinense

UndSa ntista

caixa com 06 otes nru lticolorida

140cm cores diversas

a roximadamente 41 x 60cm.

240

8,80 1.408,00

242

Touca descartável, confeccionada
em tnt, cor branca, sanÍonada,
medindo aproximadamente 47 x

Descarpack Pct 250 11.050,00

49cm acote com 100 unidades.

247

Vassoura de Piaçava, tipo
doméstica, tafulho costurados a
arame, em base de madeira, com
cabo de madeira revestido em
plástico e com suPorte Para

San marcus Und 400 9,60

end u ra r.
EMPRESA ENEZES & ASSIS COM RCIO E SERVI OS LTDA

CNPJ: 11,535.478 oool-32 ONE FAX: 79 3027-7644
RUA CARLOS PEREIRÂ D -MAIL3

LO'A B Irl EN EsESASSTSCO M ERcIo@HoTM AI
EN D.: Írl ELO N o 14 1

ARoLAN D ARAcA] U sE L coM

REPRESENTANTE
LEGAL:

LLAN ASSIS MENEZES

MARCA UNID QTD. U NIT.
V. TOTAL

R$ITEI"1

5

Alfinete para maPa, niquelado
com cabeça em .Polietileno de 5

mm, cores variadas, caixa com 50
T}RW Cx 150 4,90 735,00

unidades
6 AI odão em rolo 50 To z Und 400 2.480 00

11
Balão liso, número 7, Pacote com Happy 150 7 ,36 1.104,00
50 unidades cores variadas

14
Barbante fitilho, rolo com 250m, Cyclopak 50 Lr,20 560,00
com a roximadamente 1kq

100 13,90 1.390,00

300 folhas
Bloco de recados autoadesivos 1.680,0022 removrvels 100 folhas cada

Pct 100 16,80Masterprint

13

@qn',
ESTADO DÉ SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
GABINETE DO GESTOR

4,30

L72,OO

160241

44,20

DESCRIÇÃO

6,20

Pct

I

20
Bloco de anotações, dimensões
aproximadas: 180x100mm, com

@z{
@
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398,003,98

4.77 0,OO95,40

1.730,0034,60

40,00 2.000,00

49,95 1.498,50

930,00

9.048,006,96

24 Extrusa lUnid. 100

Cadeado, haste temperada e
cromada, corpo em latão maciço,
com chave tipo tetra, tamanho
50mm

Papaiz Un id. 50

?rt
Cadeado, haste temPerada e

cromada, corpo em latão maciço,
tamanho 40mm

Papaiz Un id. 50

31 Papaiz Un id. 50

tamanho 50mm

32
Cadeado, haste temPerada e

cromada, corpo em latão maciço, Papaiz Unid. 30

tamanho 60mm

34
Calculadora de mesa com bateria
solar, com 12 dígitos, dtmensões Unid. 50

a roximadas:12 5x10x1 5cm

36
'fris Cx 1.300

cores
Capa para encadernação, cores
diversas, tamanho ofício 2, com Polibras Unid. 1.500

a roximadamente 216 x 330mm

39
Capa para encadernação, cores
preta/azul, tamanho 44, Pacote Polibras Pct 75

com 100 unidades
Capa pa ra encadernação,

4l transparente, tamanho 44, Pacote Polibras Pct 75

com 100 unidades

43 Cd-r virgem, capacidade de
M u ltilaser Urrid. 1. 100

armazenamento de 700mb

54
Cola para isopor, tra nsparente, Tris Unid. 150
não tóxica emba la em com 90q

61

Desengord u rante, limPeza
pesada, com álcool, bico
pu lverizador, embalagem com

Oriental Und 500

500 ml.
Desentupidor de pia, comPosição:
hidróxido de sódio, cloreto de
sódio, nitrato de sódio. barrilha,
alumínio, corante, embalagem

Destop Und 200

com 30

65
Dvd-r virgem, capacidade de Unid. 550
armazenamento de 4.7 b

Elástico amarelo em ' Iátex, Mercur 100
número 18 acote com 50066

1.125,00o,75

4.672,50

62,30

990,000,90

I

585,003,90

3.570,007 ,14

3.300,0016.50

770,0O1,40

2.150,002t,5O

1,80 27 0,OO

447,OO2,98

Estilete estreito,
09mm

o em

em

lásticoEstilete la

plástico,

18mm

92

93
Pct94

pacote, medidas aproximadas:
76x 102mm acote com 4 blocos

Pct

BRW Unid. 150

BRW 150

4.672,50

ESto a bra nca acote com 1k Piramide
Unid

50

o
r4

@

@11[

Bobina para calculadora, uma via,
cor branca, dimensões
aoroximadas:57x30m

29

Cadeado, haste temPerada e

cromada, corPo em latão maciço,

18,60Elgin

Caneta hidrográfica, caixa com 12

38

62,30

62

Elgin

705,0014, 10

!_
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95 Eti ueta 19mm
Extensão elétrica, 3p, 10 metros,
10 amperes, com 3 tomadas,
adrão nbr 14136

Extensão elétrica, 3p, 5 tnetros,
10 amperes, com 3 tomadas,
adrão nbr 14136

logo caça palavras infantil, com
no mínimo 150 atividades, nível
adequado para crianças dos
ensinos básico ê fundamental,
dimensões aproxlrhadas:
224xL74mm

artir de 4 anos.

ca rtela corn 100 Colacrit Ct 150 4 40 660 00

Isotermi.a lUnid.

Cx

Lantecor Pct

Coquetel Unid. 100

Córdoso U nid.

Jogo educativo alinhamelltc dê
formas geométricas
confeccionadas em plástico,
tabuleiro em madeira tiPo estojo,

46,00 1.380,00tJ n id.Force l!ne96

97

101

LO2

103

111

772

tt4

115

Forne line tJ n id. 30 31,80 954,00

Fichário de mesa, corpo em
plástico na cor preta, tampa , em Menno Unid. 98,00 1.960,00
acrílico cor fumê 6x9 ol adas
Fita adesiva cristal 12mmx3om Embalando Unid. 220 1 10 ?42 00

Fita adesiva dupla face, em Papel, Embalando Un id. 100 7 ,45 745,OO
bra nca 19m mx30m
Fita adesiva dupla face, espúma
branca, com capacidade Para
suportar ate 5kg, ccm

Embalando Un id. 40 26,80 7.O72,OO

a roximadamente 25mm x 2m
Folha de isopor 1,0mx0.50m,
10mm

Isotermica Unid. 220 4,O0 880,00

lFolha d
15mm

e sopo r I 0m X0 50m
IS t rm CA Unid. 220o e

Folha d
20mm

e po r 1 0 m xD ç0 m I ote Unid. 220 4,40 1.848,00S rín ca

Folha de isopor 1,0mx0,50m, 100 16,90 1.690,00
50mm
Fósforo, caixa com 40 Palitos, 3,18 540,60

acote com 10 caixas.
Glitter PVC em pó, cores variadas, 83,80 3.352,00

acote com 1k
Grampo plástico macho/fêmea,
tipo romeu e julieta, 80mm de
d istância de perfuração, cor

Cx 100 830,00

bra nca caixa com 50

2.840,00

L26

4.150,004t,50i00

5.670,00133

recomendado ara cnan sa
Carlu Un id. 100 56,70

15

@

30

2099

I

1.452,006,60

113

t70Gaboardi

40119

8,30Waleu

28,40131

r32

logo de boliche Infa ntil,
confeccionado em plástico, com 6
pinos e bola, multicoloricio, com
sacola para transporte, Pinos
medindo aproximadamente 30cm
de altura, sendo a bola
proporcional às medidas dos
pinos, recomendado para crianças
a
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partir de 4 anos, mínimo de 20
multicoloridas

Carlu Un id. 25,30 2.530,00100134

52,20 5.220,OOU nid. i.ooCarlu135

Jogo educativo, alfabeto de A a Z,
números de 0 a 9, formas em
EVA, com aproximadamente 6cm
de altura e 1cm de espessura
cada, recomendado Para crianças
apa rtir de 4 anos.

2.A44,0O3,16Unid. 900t54

680,008,50Und 80

Japan

San marcust62

Marcador para quadro bra nco,
nta redonda, cores variadas

Pá para lixo, formato em "l", cabo
de rosca, medindo

po

aproximadament e 80cm.

6.200,0040 155,00UndNobret64
Pano multiuso, rolo medindo
aproximadamente 30cm x 300m,
confeccionado com 50o/o celulose
e 50o/o Po liéster.

1.182,0078,80RI 15t10

1.902,0063,40Pct 30

Colcril

vmp175

1.402,505,10Unid. 275Dellot97

Papel auto adesivo, transpa rente,
medindo:45cmX25m
Papel de seda, medindo
48cmx60cm, pacote com 100

Pasta vetro lateral Para arquivo,
marmorizada, com

roximadamente 365x260mma

folhas

87,0050 L,7 4BR!V200
6,18 618,00Ct 100El9 in

Percevejo latonado, número 4,
caixa com 100 unidades
Pilha comum, AA, cartela com 4203

7,60 760,00Ct 100Elqin
445,OO8,90CtElqin205

Pilha comum, AAA, cartela com 4
Pilha comum, D, cartela com 2

1.300,0032,50Ct 40Elgin206 2100 mah, cartela com 2
Pilha recarregável, tamanho AA,

6.148,0040 t53,70Unid.218

669,0022,30
I

.,UUn id232

1.314,0015 87,60Cx

Quadro branco, magnético,
moldura de alumínio, medidas

Suporte de mesa Para fita adesiva
de L2 a 19mm, Dimensões

roximadas: 154x78x78mm
Transparência para in kjet,

Transparência para retroprojetor,
tamanho ofício, caixa com 50

Souza

Acrimêt

Maxprint

a roximadas 120x90cm

a

tamanho A4 caixa com 50 folhas

folha s

243

1.314,0087,60Cx 15244

25,00 2.500,00Unid. 100248
Vassoura limpa
confeccionado
medindo

teto, com cabo
em madeira,

a roximadamente
16

@,,

logo educativo quebra-cabeça
infantil, mínimo 50 peças,
confeccionado em mdf,
recomendado para crianças a
partir de 4 anos, dimensões
aproximadas AxLxP (cm):
2x26x34

Cx

204
50

Maxprint

San marcus
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180cm.
RS COMÉRCIO E SERVI OS EIRELI

Corretivo líquido escolar à base
d'á 18m Iua
Creme dental infantil com flúor,

FON E 79 9a864-3 22sFAX:

olí

EM PRESA
CN PJ: 34,563.100 ooo 1-48

RUA RIO GRANDE DO SUL, N .Í{AIL:
Rt;coÍrl ERcIo.sE @ HoTITIAIL.COMEND.: s7t, LorA B, srQuEr

MPOS ÀRACAIU SE

REPRESENTANT
E LEGAL:

ARCOS DOS SANTOS SILVA

ITEI'I DESCRIçÃO U NID UNIT.
V. TOTAL

R$

Alcool gel antisséptico,50o/o o l,l

3 mais, acondicionado em Oriental Und 3.200 10,40 33.280,00

embala em com 500 rnl
Alcool etílico, hidratado 7Ao/o ou

52.000,004 mais, em embalagem com um Oriental 5.000 10,40

litro

9

lpontador de láPis, manual,
portátil, com no mínimo uma
entrada, material plástico rigido,

Unid. 1.400 0,95 1.330,00

com de os ito

10
Aromatizador de ar 400 ml,
aerossol, fragrância lavanda ou Secar Und 1.600 10,80 17.280,00

flora I sem cfc.

L7
Bastão de cola de silicone, com
diâmetro de 112mm, não tóxica, Ibel Pct 220 47,30 9.086,00

acote com 1k

18
Bastão de cola de silicone, com
diâmetro de 7mm, não tóxica, Pct 220 41,30 9.086,00

acote com lk

19
Bloco carta pautada, dirnensões
aproximadas: 205x265 com 50 São domingos U nid. 100 4,60 460,00

folhas

2t
Bloco de recados autoadesivos
removíveis, 100 folhas cada
pacote, medidas aProximadas:

Masterprint 150 5,75 862,50

38x50mm acote com 4 blocos
Bola de isopor, diâmetro de Pct 50 10,50 525,00
35mm cote com 10

35
Caneta esferográfica, escrita
média, corpo sextavado eln Serelepe Cx 880 42,5O 37.400,00
cristal cores d iversas

40
Capa para encadernaçAo.
transparente, dimensões U nid. 1 .500 o,7a 1.170,00
a roximadas: 31 x 21cm

55
Copo descartável, em
polipropileno, capacidade Para Cristalcopo Pct 4.300 4,60
200m I acote com 100 unidades

57 Zas traz Unid 220 1,90 418,00

17.160,0058 Frescor 3.900 4,40
a o bacteria na uido

77

e

QTD.MARCA

Lt

Tris

Ibel

Pct

Isotérmica25

Teckline

19.780,00

Und
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30.888,0015.600 1,9863

64

10.240,002.0007A

7.960,00

5,12

3,9879

2.892,50a7

1.920,000,962.000

270,0O100 2,70Unid.98

L4,50 3.625,00100

2.r24,0O771

Desinfetante de uso geral,
embalagem com 500m1, d iversos
aromas (eucalipto, lavanda,
floral, talco), concentrado e

Oriental

rfumado.
Detergente líquido, com tenso
ativo biodegradável, com aroma
agradável, inofensivo à pele, em
embalagem plástica com 500 ml,
com
bico dosador.

Oriental Und 15.600

Escova dental infantil,
primeiras escovações.
para crianças menores
anos.

para a
indicada
de 02

Condoi' Und

Escova dental infantil, Para
crianças acima de 02 anos. com Cc,ndor Und

cerdas macias.
Espiral para encadernação, ern
plástico, cor preta, 29mm, Pac()te
com 35 unidades

Teckline Pct 130 22,25

Esponja multiuso, antibactérias,
dupla-face, sendo uma Íace
abrasiva e outra macia.

Und

Extrator de gramPos, em aço
inoxidável resistente, tiPo Ca rbrink
es átu la
Filme de pvc transparente, Para
alimentos, rolo com 28cm x
100m.

Vabene Und 250

Pct128

t,70t29

5.5oo,oo500 11,00130

2.054,001 .300 1,58

Und

Und136

442,502,95150r37

I
800150

mínimo de 50

Guardanapo de papel, na cor
branca, decorado, macio, com
medidas aproximadas de 22 x 24
Cffi,

acote de 0 unidades.
Haste flexível com ponta de
algodão, pontas arredondadas,

Ma lu

Spartex Und

Lustro

Ecole Unid.

algodão
antigermes,
unidades.

t!'atamento
com 75

com 400
ca txa

Inseticida, em aerosol, frasco de
300m1.
Lã de aço, pacote com 08
unidades.
Lápis borracha, corpo cilíndrico
em madeira, borracha abrasiva,
material atóxico livre de Pvc,
ideal para apagar escritas a tinta

rafitêe
Lustra móveis, branco, cremoso,
a base de silicone, embalagem
com no mínimo de 180m1,

18

@

ffirto

Und

25,896,001,66

2.000

I

Brilhus91

1.200

680,00

I

l

Dom line

5,28 4.224,0OUndBry

.{_
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151
Luvas plásticas descartáveis, em
material não reciclado, atóxico,
caixa com 100 unidades.
Luvas, confeccionadas em látex
natural, frisos antiderra pa ntes,
cor amarela tamanho
Luvas, confeccionadas . em Iátex
natural, frisos a ntiderraoa ntes,
cor amarela tamanho m.
Máscara descartável duPla em
tnt, branca, com elástico,
embalagem com 100 unidades,
produto descartável, tamanho
único
Pano para limpeza, tiPo saco,
duplo, lavado e alvejado, com
alta absorção, 100o/o algodão,
medindo aproximadamente 42 x
64 cm.
Papel toalha, descartáve!,
interfolhas, absorvente, cor
branca, tamanho aPr<lximado
22,5 x 22,5cm, co m

roximadamente 1.250 folhas.

Vabene Und

Vabene Par

Vabene

Pct

Quality

Maxx papel

Plascony tJnid. 440

Unid. 280

tJ nid 440

Unid.

200 8,20 1.640,00

16,70 30.060,00

Pct 100 77,9O

Pct 100

a
Papel higiênico, branco, folha Anger soft
sim les rolo com 30 metros
Papel linho, 1809, medindo
2l}x297cm, cor branca, Pacote
com 50 folhas

Off paper

Papel verge, 1809, medlndo
2!Ox297 ínm, cor branca,. Pacote
com 50 folhas
Ésta classificadora Plástica, com Plascony Unid.
elástico cristai
ústa classificadora plástica, senr
êlástico cristal
Pasta de polipropileno com abas e
elástico, tamanho ofício, com

roximadamente 4cm de altu raa
Pasta em L, polipropileno,

anho ofíciotrans arent
Pincel marcador Pernta nente, Master

nta de 1 0mm cor azul
Pistola de cola quente, Para Classe tJnid.
bastão de 11 2mm bivolt
Pistola de cola quente, Para
bastão de 7mm bivolt

Plâsne$./ lt.rnid.
ca cidade de 1 litro
Rodo borracha coín cabo de
rosca.

SaÍt marcus

3.520,00752

4,40

800

800

46,80 42.120,00900155

4,40 11.440,002.600Und

1.800166

1,08 32.400,0030.000Und767

1.790,00779

1.940,00t9,40181

2.200,002,50186

2.200,00880 2,50Unid,ta7

188

322,OO189

1.007,602,29209

22,20 2.220,OO270

2.720,O02tl

2L4

3.480,00

100

400

5,30

a,7022L

800
embala em com 05 unidades.

Espumil

Und

L70 16,00

19

ffi11:

4,40

3.520,00Par153

Vaalene

165

Pct

off paper

880

Piascony

4,40 1.936,00

1,15Plascony

100

I

Classe

s30,00Pote plástico com tamPa, com

8.720,0010,90Pct222
Sabão de coco em barra, wa/)

e



*ii i)tD$ u ti. !iÊ,Rriit,É
nruit IC Ít:)r() t)E AREIA i rrrANí-À

GÂBIhIE E ED GES'IOR

228

230

23L

246

226

234

Sabonete infantil, 909,
gliceriando, fragrán,:ia suave,
indicado ara bebês.
Saco para lixo, comum, ccr prcta,
capacidade para 1001, pacote (:om
100 unidades..

LJnd 1.600

Quaiity

3,50 5.600,00

48,80

Saco para lixo, comum, cor preta,
capacidade para 601, pacote com
100 unidades.
Saco para lixo, comum, cor azul,
capacidade para 201, pacote com
100 unidades.

Quality PCt

U

Pct

Nacza d 00L.7

d

Shampoo infarrtil,
plástica com 250m1,
suave,

embalacrêm
Í rag râ r,cia

test3do

ce rdAS

icament€.
Tesoura de costura profissional,
corpo em açc inox e plástico
embcrrachado. medinúo 8

cl adüs -- l-1:----'

---,]

21.080,00

220 72,35

800 10,15 8.120,00

400 10,15 4,060,00

Gra'rrpiine Un d

Und

Vasgoura r-om

confeccionadas em
base plástica,

n!':On, em
..,meoindo

245 aproximadamente
16,5 x 3ocm, cabo de maoeirá
revestido erÍr plásticc e com
su rte ar ar.
Vassoura com ' cerdas
confeccionadas em pelo sintêti,:c,
tafulho costurados a arame. e:n
base de m€defa tnedtndo
aproximadamente 40 ){ .1,5cr.'1,

cabo de madeira reveÍitido em
plástico e
com su rte ara ndu.ar.

San maraus

9à marcus

I

Und

_L__

17.080,00

15.800,0039,50

3.950,00

350

400

200 L9,75

t2,40

20

ffir,r

Tra la la

bn

@

Pct

229

2.7 t7 ,OO

Quality


