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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Agenda Permanente com capa dura - Agenda Permanente
com capa dura

41,0000 27.470,00670,000

2 CX Alfinete colorido para mapa, redondo, blíster caixa com 100
- Alfinete colorido para mapa, redondo, blíster caixa com
100 unidades

9,2500 3.700,00400,000

3 CX Alfinete nº 29, aço niquelado, caixa com 50 g. - Alfinete nº
29, aço niquelado, caixa com 50 g.

16,3000 7.335,00450,000

4 CX Alfinete para mapa tipo taça, blíster caixa com 25 unidades
- Alfinete para mapa tipo taça, blíster caixa com 25
unidades

8,9500 7.070,50790,000

5 UN Almofada para carimbo cor azul nº 3 - Almofada para
carimbo cor azul nº 3

13,7000 2.192,00160,000

6 CX Apontador para lápis com depósito, formato retangular, com
lâmina de aço temperado, em caixa com 24 unidades. -
Apontador para lápis com depósito, formato retangular, com
lâmina de aço temperado, em caixa com 24 unidades.

59,0000 18.290,00310,000

7 CX Apontador para lápis, de boa qualidade, redondo, caix -
Apontador para lápis, de boa qualidade, redondo, caixas
com 24 unidades.

30,5000 24.705,00810,000

8 UN Balão de látex liso tamanho 7 diversas core - Balão de látex
liso tamanho 7 diversas cores pct com 50 unid

9,9500 19.900,002.000,000

9 UN Balão de látex temático tamanho 10 diver - Balão de látex
temático tamanho 10 diversas cores pct com 50 unid

28,9500 52.110,001.800,000

10 UN Balão de látex temático tamanho 7 diversas co - Balão de
látex temático tamanho 7 diversas cores pct com 50 unid

21,9500 39.510,001.800,000

11 UN Balão médio n0 9, liso, cores diversas, indivi - Balão médio
n0 9, liso, cores diversas, individuais pacotes com 50 und.

16,9500 30.510,001.800,000

12 UN Balão, tipo canudo, tamanho 260SR diversas c - Balão, tipo
canudo, tamanho 260SR diversas cores, embalagem com
50 unidades

14,9500 26.312,001.760,000

13 UN Barbante de algodão cru, 8 fios, com mínimo de 85 % de
algodão, em rolo, mínimo de 600 g - Barbante de algodão
cru, 8 fios, com mínimo de 85 % de algodão, em rolo,
mínimo de 600 g

28,6300 27.198,50950,000

14 UN Barbante cru e colorido, nº6, em cone, com
aproximadamente 1kg - Barbante cru e colorido, nº6, em
cone, com aproximadamente 1kg

47,6600 40.511,00850,000

15 UN Barbante cru e colorido, nº3, em cone, com apr - Barbante
cru e colorido, nº3, em cone, com aproximadamente 1400
m  (700g)

41,3300 36.370,40880,000

16 UND BLECAUTE EM TECIDO C/2,80 DE LARGURA-CORES
VARIADAS - BLECAUTE EM TECIDO C/2,80 DE
LARGURA-CORES VARIADAS

45,0000 36.000,00800,000
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17 PCT Bloco autoadesivo post-it, 38cmx51cm c/50fls, pa - Bloco
autoadesivo post-it, 38cmx51cm c/50fls, pacote com 04
unidades, cores sortidas

6,7000 1.608,00240,000

18 UN Bloco autoadesivo, tipo post-it, com dimensões de 47,6 x
47,6 mm, com 400 folhas, pacote com 01 unidade - Bloco
autoadesivo, tipo post-it, com dimensões de 47,6 x 47,6
mm, com 400 folhas, pacote com 01 unidade

11,4500 3.320,50290,000

19 CX Bobina para calculadora 60x35x1, caixa com 30 unidades -
Bobina para calculadora 60x35x1, caixa com 30 unidades

200,0000 20.000,00100,000

20 CX Bobina de papel para calculadora Logos 644, 01 via, -
Bobina de papel para calculadora Logos 644, 01 via, nas
medidas 57mmx30m, caixa com 24 unidades

300,0000 16.500,0055,000

21 UN Bobina de papel para fax 215mmx30m - Bobina de papel
para fax 215mmx30mt

55,0000 7.700,00140,000

22 UN Bola de isopor, grande, 100 mm de diâmetro. - Bola de
isopor, grande, 100 mm de diâmetro.

3,2500 2.665,00820,000

23 UN Bola de isopor, maciça com 25mm de diâmetro - Bola de
isopor, maciça com 25mm de diâmetro

1,1200 918,40820,000

24 UN Bola de isopor, maciça com 7 5mm de diâmetro - Bola de
isopor, maciça com 7 5mm de diâmetro

2,2500 1.890,00840,000

25 UN Bola de isopor, pequena, 35 mm de diâmetro. - Bola de
isopor, pequena, 35 mm de diâmetro.

1,3500 310,50230,000

26 UN Bola natalina, diversas de 05 cm com 06u - Bola natalina,
diversas de 05 cm com 06u

45,0000 70.200,001.560,000

27 UN Bola natalina, diversas de 07 cm co - Bola natalina,
diversas de 07 cm com 06un

55,0000 85.800,001.560,000

28 UN BOLA NATALINA, DIVERSAS DE 10 CM COM 06UN -
BOLA NATALINA, DIVERSAS DE 10 CM COM 06UN

60,0000 93.600,001.560,000

29 CX Borracha branca escolar, número 40, tradicional, produzida
à base de látex, indicada para uso escolar e técnico, macia
e fácil de usar, com certificação do Inmetro. Caixa com 40
unidades - Borracha branca escolar, número 40, tradicional,
produzida à base de látex, indicada para uso escolar e
técnico, macia e fácil de usar, com certificação do Inmetro.
Caixa com 40 unidades

21,5000 24.080,001.120,000

30 UN Caderno de escrever, brochura, com 48 folh - Caderno de
escrever, brochura, com 48 folhas

4,5000 20.925,004.650,000

31 UN Caderno de escrever, espiral, capa dura, com 48 folhas -
Caderno de escrever, espiral, capa dura, com 48 folhas

6,7000 39.195,005.850,000

32 UN Caderno de escrever, espiral, com 48 folhas - Caderno de
escrever, espiral, com 48 folhas

4,9500 42.817,508.650,000

33 UN Caderno de escrever, universitário, esp - Caderno de
escrever, universitário, espiral, 12 matérias, capa dura, com
240 folhas

29,0000 33.350,001.150,000

34 UN CADERNO DE ESCREVER, UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, 1
MATÉRIA, CAPA - CADERNO DE ESCREVER,
UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, 1 MATÉRIA, CAPA DURA

10,9500 10.293,00940,000

35 UN Caderno de escrever, universitário, espiral, 10 matérias,
capa dura, com 160 folhas - Caderno de escrever,
universitário, espiral, 10 matérias, capa dura, com 160
folhas

23,5000 17.625,00750,000

36 UN Calculadora de mesa, de 12 dígitos, com tamanho
aproximado de 10 x 15 cm. - Calculadora de mesa, de 12
dígitos, com tamanho aproximado de 10 x 15 cm.

43,5000 24.360,00560,000

37 CX Caneta esferográfica, azul, ponta fina, caixa com - Caneta
esferográfica, azul, ponta fina, caixa com 50 unidades.

63,5000 46.990,00740,000

38 CX Caneta esferográfica, preta, ponta fina, caixa com 50
unidad - Caneta esferográfica, preta, ponta fina, caixa com
50 unidades.

63,5000 27.940,00440,000

39 CX Caneta esferográfica, vermelha, ponta fina, caixa com 50
uni - Caneta esferográfica, vermelha, ponta fina, caixa com

87,0000 22.098,00254,000
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50 unidades.

40 UN Caneta marca texto, cores diversas. - Caneta marca texto,
cores diversas.

2,7000 9.450,003.500,000

41 UN Caneta para retroprojetor, preta. - Caneta para
retroprojetor, preta.

5,2500 1.365,00260,000

42 UN Canetinha, estojo com 12 cores, tamanho mínimo de 14
cm, com - Canetinha, estojo com 12 cores, tamanho
mínimo de 14 cm, com corantes de alta qualidade, cores
vivas.

10,2000 12.750,001.250,000

43 UN Capa para encadernação, tamanho A4, preto - Capa para
encadernação, tamanho A4, preto

1,2500 4.375,003.500,000

44 UN Capa para encadernação, tamanho A4, transparente -
Capa para encadernação, tamanho A4, transparente

1,2500 4.375,003.500,000

45 UN Cavalete flip chart, em madeira, com pernas dobráveis, com
porta bloco, dimensões de 180 cm de altura total, e quadro
com 60 cm de largura e 90 cm de altura. - Cavalete flip
chart, em madeira, com pernas dobráveis, com porta bloco,
dimensões de 180 cm de altura total, e quadro com 60 cm
de largura e 90 cm de altura.

280,0000 21.000,0075,000

46 MT Cetim estampado com 1,40 sw largura, 100% poliéster,
estampas variadas - Cetim estampado com 1,40 sw largura,
100% poliéster, estampas variadas

14,0000 5.320,00380,000

47 CX Clips n. 02 caixa com 5 - Clips n. 02 caixa com 500 gramas 17,4500 13.960,00800,000

48 CX Clips n. 04 caixa com 500 gr - Clips n. 04 caixa com 500 gr 17,4500 13.960,00800,000

49 CX Clips n.06 caixa com 500 gr - Clips n.06 caixa com 500 gr 17,4500 14.309,00820,000

50 CX Clips n.08 caixa com 500 gr - Clips n.08 caixa com 500 gr 18,9500 14.970,50790,000

51 CX Clips niquelados n° 10/0, caixa com 500 g - Clips
niquelados n° 10/0, caixa com 500 gramas

20,4500 15.542,00760,000

52 CX Clips niquelados tipo borboleta, n° 1, caixa com 100
unidades - Clips niquelados tipo borboleta, n° 1, caixa com
100 unidades

11,7500 4.817,50410,000

53 CX Clips niquelados tipo borboleta, n° 2, caixa com 100 uni -
Clips niquelados tipo borboleta, n° 2, caixa com 100
unidades

14,2500 6.127,50430,000

54 UN Cola adesivo, instantâneo, original, 3g - Cola adesivo,
instantâneo, original, 3g

8,9500 4.385,50490,000

55 UN Cola branca para artesanato, frasco com 1 l. - Cola branca
para artesanato, frasco com 1 l.

26,5000 39.750,001.500,000

56 UN Cola branca, frasco com bico dosador, com 40 gramas -
Cola branca, frasco com bico dosador, com 40 gramas

3,0000 14.100,004.700,000

57 UN Cola branca, não tóxica, frasco com 1l - Cola branca, não
tóxica, frasco com 1l

33,5000 33.835,001.010,000

58 UN Cola E.V.A. e isopor, frasco com bico dosador, com 90g -
Cola E.V.A. e isopor, frasco com bico dosador, com 90g

12,2000 15.616,001.280,000

59 UN Cola em bastão 10 gr. - Cola em bastão 10 gr. 2,9500 5.634,501.910,000

60 CX Cola gliter, colorida, caixa com 6 cores de 25g cada - Cola
gliter, colorida, caixa com 6 cores de 25g cada

29,0000 17.545,00605,000

61 UN Cola liquida de silicone, embalagem de 100 ml - Cola
liquida de silicone, embalagem de 100 ml

14,3300 7.021,70490,000

62 UN Cola para isopor 40 gramas - Cola para isopor 40 gramas 7,7000 9.086,001.180,000

63 UN Cola quente, bastão, fino, t - Cola quente, bastão, fino,
transparente

1,6600 12.616,007.600,000

64 UN Cola quente, bastão, grosso, t - Cola quente, bastão,
grosso, transparente.

2,6000 19.760,007.600,000

65 UN Cordão encerado, 2mm, diversas cores, rolo c - Cordão
encerado, 2mm, diversas cores, rolo com 100m

30,0000 12.900,00430,000

66 UN Corretivo liquido, excelente cobertura, a base de água, 38,0000 9.500,00250,000



Página: 4 / 13

lavável. Embalagem com 18 ml, em caixas com 12
unidades. - Corretivo liquido, excelente cobertura, a base
de água, lavável. Embalagem com 18 ml, em caixas com 12
unidades.

67 UN DVD - R, gravável, 4,7 GB - 120 min p - DVD - R, gravável,
4,7 GB - 120 min para vídeo.

4,5000 3.825,00850,000

68 PCT Elástico n° 18, em pacotes com 100gr (borrac - Elástico n°
18, em pacotes com 100gr (borracha de dinheiro)

7,7500 4.650,00600,000

69 PCT Elásticos para cabelo, coloridos, cartela com 12 unid -
Elásticos para cabelo, coloridos, cartela com 12 unidades

25,0000 10.750,00430,000

70 UN Envelope A3, tamanho 45 x 32cm, sem timbre, cor branca. -
Envelope A3, tamanho 45 x 32cm, sem timbre, cor branca.

3,0000 8.400,002.800,000

71 UN Envelope A3, tamanho 45 x 32cm, sem timbre, cor parda -
Envelope A3, tamanho 45 x 32cm, sem timbre, cor parda

3,0000 10.200,003.400,000

72 UN Envelope A4, tamanho 23 x 34cm, sem timbre, cor branca. -
Envelope A4, tamanho 23 x 34cm, sem timbre, cor branca.

2,0000 10.000,005.000,000

73 UN Envelope A4, tamanho 229x324mm sem timbre, cor parda.
- Envelope A4, tamanho 229x324mm sem timbre, cor
parda.

2,0000 10.000,005.000,000

74 UN Envelope A5, tamanho 15 x 21cm, sem timbre, cor branca. -
Envelope A5, tamanho 15 x 21cm, sem timbre, cor branca.

1,5000 7.500,005.000,000

75 UN Envelope A5, tamanho 15 x 21cm, sem timbre, cor parda. -
Envelope A5, tamanho 15 x 21cm, sem timbre, cor parda.

1,5000 7.500,005.000,000

76 UN Estilete grande. - Estilete grande. 11,4500 19.236,001.680,000

77 UN Estojo escolar, tamanho mínimo de 20 cm, diversas c -
Estojo escolar, tamanho mínimo de 20 cm, diversas cores,
com zíper.

18,5000 10.082,50545,000

78 UN Etiqueta em rolo, tamanho de 45 mm X 5m, rolo co -
Etiqueta em rolo, tamanho de 45 mm X 5m, rolo com 50
etiquetas

7,9000 4.029,00510,000

79 UN Extrator de grampos zi - Extrator de grampos zincado 4,2500 2.635,00620,000

80 MT Feltro, 100% Poliéster, dimensões 1,0m 1,40m, di - Feltro,
100% Poliéster, dimensões 1,0m 1,40m, diversas cores.

18,0000 35.820,001.990,000

81 UN Fita adesiva crepe estreita, branca, largura de - Fita adesiva
crepe estreita, branca, largura de 24 mm, rolo com 50 m

16,8000 42.000,002.500,000

82 UN Fio de nylon, espessura 0.35, rolo de 100 m - Fio de nylon,
espessura 0.35, rolo de 100 m

10,0000 7.200,00720,000

83 UN Fita adesiva crepe larga, marrom, largura de 48 mm, rolo
com 50 m - Fita adesiva crepe larga, marrom, largura de 48
mm, rolo com 50 m

19,4500 44.735,002.300,000

84 UN Fita adesiva dupla face, transparente, de acrílico, ideal para
fixação de placas, vidro e outros materiais em paredes, com
qualidade igual ou superior à 3M, largura de 12mm, rolo
com 2 m - Fita adesiva dupla face, transparente, de acrílico,
ideal para fixação de placas, vidro e outros materiais em
paredes, com qualidade igual ou superior à 3M, largura de
12mm, rolo com 2 m

23,5000 43.945,001.870,000

85 UN Fita adesiva dupla face, transparente, largura de 12 mm,
rolo com 30 m - Fita adesiva dupla face, transparente,
largura de 12 mm, rolo com 30 m

18,7000 32.912,001.760,000

86 UN Fita adesiva marrom larga, largura de 45 mm, rolo com 45
m - Fita adesiva marrom larga, largura de 45 mm, rolo com
45 m

15,7000 27.161,001.730,000

87 UN Fita adesiva transparente estreita, largura de 12 mm, rolo
com 10 m - Fita adesiva transparente estreita, largura de 12
mm, rolo com 10 m

2,7500 3.437,501.250,000
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88 UN Fita adesiva transparente estreita, largura de 12 mm, rolo
com 50 m - Fita adesiva transparente estreita, largura de 12
mm, rolo com 50 m

4,7000 8.225,001.750,000

89 UN Fita adesiva transparente larga, largura de 45 mm, rolo com
45 m - Fita adesiva transparente larga, largura de 45 mm,
rolo com 45 m

8,5000 16.660,001.960,000

90 UN Fita de cetim nº 000, rolo com 100 metros, co - Fita de
cetim nº 000, rolo com 100 metros, cor a definir

25,0000 39.000,001.560,000

91 UN Fita de cetim nº 001, rolo com 100 metros, cor a definir -
Fita de cetim nº 001, rolo com 100 metros, cor a definir

25,0000 51.500,002.060,000

92 UN Fita de cetim nº 002, rolo com 100 metros, cor a definir -
Fita de cetim nº 002, rolo com 100 metros, cor a definir

30,0000 52.800,001.760,000

93 UN Fita de cetim nº 003, rolo com 100 metros, cor a definir -
Fita de cetim nº 003, rolo com 100 metros, cor a definir

75,0000 132.000,001.760,000

94 UN Fita de cetim nº 005, rolo com 100 metros, cor a definir
(peça cm 10 mt) - Fita de cetim nº 005, rolo com 100
metros, cor a definir (peça cm 10 mt)

95,0000 167.200,001.760,000

95 UN Fita de cetim nº 009, rolo com 100 metros, cor a definir
(peça cm 10 mt) - Fita de cetim nº 009, rolo com 100
metros, cor a definir (peça cm 10 mt)

150,0000 255.000,001.700,000

96 UN Fita Voal, largura de 15mm, diversas cores, uni - Fita Voal,
largura de 15mm, diversas cores, unidade com 10 m

20,0000 17.800,00890,000

97 UN Fita metalizada, com 15 mm de largura, 50 cm de co - Fita
metalizada, com 15 mm de largura, 50 cm de comprimento,
cores diversas a definir

16,9000 13.013,00770,000

98 UN Fita para pacote de presente, cores lisas, largura de 15
mm, rolo com 50 m - Fita para pacote de presente, cores
lisas, largura de 15 mm, rolo com 50 m

16,9000 9.295,00550,000

99 UN Folha em EVA emborrachado, diversas cores, cores lisas,
tamanho de 60 x 40 cm, e 2 mm de espessura - Folha em
EVA emborrachado, diversas cores, cores lisas, tamanho
de 60 x 40 cm, e 2 mm de espessura

2,8000 57.400,0020.500,000

100 UN Folha em EVA emborrachado, estampado, tamanho de 6 -
Folha em EVA emborrachado, estampado, tamanho de 60 x
40 cm, e 2 mm de espessura

6,2500 19.375,003.100,000

101 UND FOLHA EM EVA EMBORRACHADO, COM GLITER,
TAMANHO 60X40CM E 2MM DE ESPESURA EM CORES
VARIADAS - FOLHA EM EVA EMBORRACHADO, COM
GLITER, TAMANHO 60X40CM E 2MM DE ESPESURA EM
CORES VARIADAS

7,0000 28.700,004.100,000

102 UN Gizão de cera, diversas cores, caixa com 12 unidades -
Gizão de cera, diversas cores, caixa com 12 unidades

6,8700 25.762,503.750,000

103 UN Goro/touca de natal, em plush, de óti - Goro/touca de natal,
em plush, de ótima qualidade

16,0000 15.680,00980,000

104 UN Grampeador grande, com capacidade para grampear até
100 folhas, com grampos 23/8 a 23/13. - Grampeador
grande, com capacidade para grampear até 100 folhas,
com grampos 23/8 a 23/13.

137,5000 28.325,00206,000

105 UN Grampeador grande (grampo 26/6) - Grampeador grande
(grampo 26/6)

107,5000 177.375,001.650,000

106 UN Grampeador para tapeceiro, de metal, com regulagem, de
aç - Grampeador para tapeceiro, de metal, com regulagem,
de aço, de pressão.

78,5000 12.560,00160,000

107 UN Grampeador pequeno (grampo 26/6) - Grampeador
pequeno (grampo 26/6)

26,5000 32.330,001.220,000

108 UN Grampo 106/6, caixa com 3.500 unidades - Grampo 106/6,
caixa com 3.500 unidades

23,0000 20.930,00910,000

109 UN Grampo 106/8, caixa com 3.500 und - Grampo 106/8, caixa
com 3.500 und

20,9500 14.665,00700,000

110 CX Grampo 23/13, caixa com 5.000 unidades - Grampo 23/13,
caixa com 5.000 unidades

20,5000 14.965,00730,000
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111 CX Grampo 26/6 caixa com 5000 unidades - Grampo 26/6
caixa com 5000 unidades

13,2500 21.597,501.630,000

112 CX Grampo de cabelo, cx com 100 unidades, preto e dourado -
Grampo de cabelo, cx com 100 unidades, preto e dourado

15,0000 6.150,00410,000

113 UN Guardanapo para decoupage 33x33 com dive -
Guardanapo para decoupage 33x33 com diversas cores e
estampas

5,0000 8.750,001.750,000

114 UN Ímã folha de tamanho A4 (210x297) - Ímã folha de tamanho
A4 (210x297)

25,0000 23.750,00950,000

115 UN Isopor, com espessura de 2mm, em folhas de 50x100 -
Isopor, com espessura de 2mm, em folhas de 50x100cm

14,8000 21.460,001.450,000

116 CX GRAMPO JOANINHA PARA ROUAS - GRAMPO
JOANINHA PARA ROUAS

37,5000 7.875,00210,000

117 UN Lã em novelo para tricô, modelo clássica, com 100 gra - Lã
em novelo para tricô, modelo clássica, com 100 gramas,
diversas cores de boa qualidade

16,0000 22.720,001.420,000

118 UN Lã em novelo para tricô, modelo peludinha, co - Lã em
novelo para tricô, modelo peludinha, com 100 gramas, de
boa qualidade

22,0000 25.740,001.170,000

119 PCT Lantejoula, 6mm, diversas cores, pacote com 100 -
Lantejoula, 6mm, diversas cores, pacote com 1000 unidade

5,4500 2.888,50530,000

120 UN Lápis de cor, grande, de boa qualidade, cobertura uniforme,
de madeira, diversas cores, no  2, caixa com 12 unidades. -
Lápis de cor, grande, de boa qualidade, cobertura uniforme,
de madeira, diversas cores, no  2, caixa com 12 unidades.

15,4500 136.578,008.840,000

121 CX Lápis para escrever HB n°2, feito a base de resina - Lápis
para escrever HB n°2, feito a base de resina plástica, com
grafite, cor preta, ponta resistente, caixa com 144 unidades

83,5000 50.935,00610,000

122 UN Lápis para escrever HB n°2, de madeira, com grafite, preto,
formato sextavado, caixa com 144 unidades. - Lápis para
escrever HB n°2, de madeira, com grafite, preto, formato
sextavado, caixa com 144 unidades.

83,5000 50.935,00610,000

123 UN Lastex, com espessura de 0,8 mm, composto por látex -
Lastex, com espessura de 0,8 mm, composto por látex e
poliéster, resistente e elástico. Rolo com 10 m.

2,5000 2.850,001.140,000

124 UN Linha branca para máquina nº 120, cone com 1.829mt, di -
Linha branca para máquina nº 120, cone com 1.829mt,
diversas cores

5,7500 3.220,00560,000

125 ROL Linha nylon nº 50 rolo com - Linha nylon nº 50 rolo com 100
mts

15,0000 9.750,00650,000

126 UN Linha para crochê de mescla 1000mt - 100% algodão -
Linha para crochê de mescla 1000mt - 100% algodão

23,0000 19.090,00830,000

127 UN Livro protocolo capa dura com 100 folhas - Livro protocolo
capa dura com 100 folhas

19,9000 8.358,00420,000

128 UN Livro ata, enumerado, com 50 páginas, capa du - Livro ata,
enumerado, com 50 páginas, capa dura

18,9000 23.436,001.240,000

129 UND Kit cuia contendo: 1 cuia purungo natural, com revestimento
em diversas cores, com bocal de metal e suporte fixo em
ABS, medindo 13cm x 12 cm cores a escolher/100gr de
meia perola. Tam 06 e tam 08 na or da cuia/ 01 cola fria de
silicone de 100gr/ 01 palito de madeira com cera de longa
duração 13cm de comprimento/6 tiras de manta de stras
prata/dourada - Kit cuia contendo: 1 cuia purungo natural,
com revestimento em diversas cores, com bocal de metal e
suporte fixo em ABS, medindo 13cm x 12 cm cores a
escolher/100gr de meia perola. Tam 06 e tam 08 na or da
cuia/ 01 cola fria de silicone de 100gr/ 01 palito de madeira
com cera de longa duração 13cm de comprimento/6 tiras de
manta de stras prata/dourada

90,0000 148.500,001.650,000

130 UN Massa de modelar colorida soft caixa com 12 unid - Massa
de modelar colorida soft caixa com 12 unidades

6,5000 13.975,002.150,000

131 UND Manta de microfibra com 2,20 de largura, 100% poliester - 37,0000 29.600,00800,000



Página: 7 / 13

Manta de microfibra com 2,20 de largura, 100% poliester

132 UN Mola para encadernação, 14 mm, preta - Mola para
encadernação, 14 mm, preta

1,5000 2.850,001.900,000

133 UN Mola para encadernação, 29 mm, preta - Mola para
encadernação, 29 mm, preta

2,0000 3.840,001.920,000

134 UN Mola para encadernação, 40 mm, preta - Mola para
encadernação, 40 mm, preta

3,0000 5.760,001.920,000

135 UN Mola para encadernação, 7 mm, preta - Mola para
encadernação, 7 mm, preta

0,7200 1.382,401.920,000

136 UN Molha dedo. - Molha dedo. 4,4500 2.803,50630,000

137 UN Papel adesivo, tamanho A4, com 22 etiquetas por folha, cor
branca, caixa com 100 folhas - Papel adesivo, tamanho A4,
com 22 etiquetas por folha, cor branca, caixa com 100
folhas

78,0000 17.160,00220,000

138 CX Papel adesivo, tamanho A4, com somente uma etiqueta por
folha, cor branca, caixa com 100 folhas - Papel adesivo,
tamanho A4, com somente uma etiqueta por folha, cor
branca, caixa com 100 folhas

78,0000 52.260,00670,000

139 PCT Papel cartão fosco 240 g, com dimensões de 50 x 70 cm,
em embalagem com 10 unidades. Cores: amarelo, preto,
azul, vermelho, laranja, verde, rosa. - Papel cartão fosco
240 g, com dimensões de 50 x 70 cm, em embalagem com
10 unidades. Cores: amarelo, preto, azul, vermelho, laranja,
verde, rosa.

16,7500 19.597,501.170,000

140 PCT Papel cartão vergê 120g, A4, pacotes com 50 unidades,
diversas cores. - Papel cartão vergê 120g, A4, pacotes com
50 unidades, diversas cores.

29,0000 59.450,002.050,000

141 UN Papel cartolina, diversas cores, tamanho 50 x 66 cm. -
Papel cartolina, diversas cores, tamanho 50 x 66 cm.

1,0500 9.450,009.000,000

142 UN Papel contact incolor, rolo com 45 cm x 2 - Papel contact
incolor, rolo com 45 cm x 25 m.

165,0000 69.300,00420,000

143 UN Papel contact, cores lisas, rolo com 45 cm x 25 m. - Papel
contact, cores lisas, rolo com 45 cm x 25 m.

135,0000 31.050,00230,000

144 UN Papel crepom, diversas cores, com 48 cm x 2 m, em
pacotes com 10 rolos. - Papel crepom, diversas cores, com
48 cm x 2 m, em pacotes com 10 rolos.

21,0000 31.920,001.520,000

145 UN Papel de presente em bobina/rolo, em papel couchê 60g,
estampado em motivos infantis, com 60 cm de altura e 100
m de comprimento. - Papel de presente em bobina/rolo, em
papel couchê 60g, estampado em motivos infantis, com 60
cm de altura e 100 m de comprimento.

125,0000 35.000,00280,000

146 UN Papel de presente em bobina/rolo, em papel couchê 60g,
sem estampa, cores lisas, com 60 cm de altura e 100 m de
comprimento. - Papel de presente em bobina/rolo, em papel
couchê 60g, sem estampa, cores lisas, com 60 cm de altura
e 100 m de comprimento.

125,0000 36.250,00290,000

147 UN Papel dobradura, diversas cores, folhas de 50x60cm -
Papel dobradura, diversas cores, folhas de 50x60cm

0,7000 3.430,004.900,000

148 UN Papel dupla face, diversas cores, folhas com 48 x 66 cm -
Papel dupla face, diversas cores, folhas com 48 x 66 cm

1,3000 7.150,005.500,000

149 UN Papel duplex 250g, folhas com dimensões aproxi - Papel
duplex 250g, folhas com dimensões aproximadas de 42 cm
x 60 cm, cores variadas.

1,4000 4.480,003.200,000

150 CX Papel fotográfico 180g, A4, branco, em caixa com 50 folhas
- Papel fotográfico 180g, A4, branco, em caixa com 50
folhas

29,5000 37.760,001.280,000

151 UN Papel Kraft 80g, tipo papel pardo, em rolo/bobin - Papel
Kraft 80g, tipo papel pardo, em rolo/bobina, com 60 cm de
largura, 100m de comprimento.

215,0000 94.600,00440,000

152 UN Papel reciclado 75g, A4, (folha de ofício), em resmas com
500 folhas, caixa com 10 resmas. - Papel reciclado 75g, A4,

335,0000 224.450,00670,000
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(folha de ofício), em resmas com 500 folhas, caixa com 10
resmas.

153 UN Papel seda 18 g, cor metalizada ouro e prata, com - Papel
seda 18 g, cor metalizada ouro e prata, com dimensões de
48 x 60 cm

1,4200 2.769,001.950,000

154 UN Papel seda 18 g, cores lisas, com dimensões de 48 x 60 cm
- Papel seda 18 g, cores lisas, com dimensões de 48 x 60
cm

0,9200 1.334,001.450,000

155 UN Papel sulfite 75g, A4, (folha de ofício), em resmas com 500
folhas, caixa com 10 resmas. - Papel sulfite 75g, A4, (folha
de ofício), em resmas com 500 folhas, caixa com 10
resmas.

255,0000 1.785.000,007.000,000

156 UN Papel Termo colante com 90 cm de largura, rolo com 30
met - Papel Termo colante com 90 cm de largura, rolo com
30 metros de ótima qualidade

30,0000 1.470,0049,000

157 UN Pasta AZ estreita, em polipropileno, ferragens niq - Pasta
AZ estreita, em polipropileno, ferragens niqueladas, com
etiqueta de identificação, bordas reforçadas, lombo de 50
mm, tamanho A4 com dimensões de 28 x 32 cm.

18,9000 39.123,002.070,000

158 UN Pasta AZ larga, em polipropileno, ferragens niq - Pasta AZ
larga, em polipropileno, ferragens niqueladas, com etiqueta
de identificação, bordas reforçadas, lombo de 70 mm,
tamanho A4 com dimensões de 28 x 32 cm.

18,9000 42.714,002.260,000

159 UN Pasta com elástico, em papel plastificado, sem lombo, com
abas, dimensões de 23 x 34 cm - Pasta com elástico, em
papel plastificado, sem lombo, com abas, dimensões de 23
x 34 cm

3,9000 9.087,002.330,000

160 UN Pasta com elástico, sem lombo, transparente, em
polipropileno, com elástico resistente, com dimensões de
24 x 33 cm. - Pasta com elástico, sem lombo, transparente,
em polipropileno, com elástico resistente, com dimensões
de 24 x 33 cm.

4,9000 10.437,002.130,000

161 UN Pasta com grampo trilho, para portfólio, em polipropileno,
transparente, dimensões de 25 x 34 cm. - Pasta com
grampo trilho, para portfólio, em polipropileno, transparente,
dimensões de 25 x 34 cm.

3,5000 20.650,005.900,000

162 UN Pasta folder colorida, 240mmx335mm c/aba interna para
papéis - Pasta folder colorida, 240mmx335mm c/aba
interna para papéis

2,9000 18.067,006.230,000

163 UN Pasta L, transparente, em polipropileno, dimensões de 22 x
31 cm. - Pasta L, transparente, em polipropileno,
dimensões de 22 x 31 cm.

1,5000 8.700,005.800,000

164 UN Pasta para arquivo morto, opaca, em papelão, com etiqueta
para identificação, desmontável, empilhável, dimensões de
24 x 36 x 11 cm. - Pasta para arquivo morto, opaca, em
papelão, com etiqueta para identificação, desmontável,
empilhável, dimensões de 24 x 36 x 11 cm.

5,9000 30.444,005.160,000

165 UN Pasta para arquivo morto, opaca, em polipropileno, com
etiqueta para identificação, desmontável, empilhável,
dimensões de 24 x 36 x 11 cm. - Pasta para arquivo morto,
opaca, em polipropileno, com etiqueta para identificação,
desmontável, empilhável, dimensões de 24 x 36 x 11 cm.

8,9000 46.814,005.260,000

166 UN Pendrive, capacidade de 8GB. - Pendrive, capacidade de
8GB.

33,5000 13.735,00410,000

167 CX Percevejo latonado cx com 100 unidades - Percevejo
latonado cx com 100 unidades

5,5000 1.716,00312,000

168 CX Perfurador de papel, para 2 furos, para 40 fol - Perfurador
de papel, para 2 furos, para 40 folhas.

79,0000 25.280,00320,000

169 UN Pincel cerdas macias nº04 - Pincel cerdas macias nº04 4,9500 2.623,50530,000

170 UN Pincel cerdas macias nº06 - Pincel cerdas macias nº06 5,0500 2.676,50530,000

171 UN Pincel cerdas macias nº08 - Pincel cerdas macias nº08 5,2500 2.782,50530,000
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172 UN Pincel marcador permanente, ponta de 1 mm, chanfrada,
recarregável, cores: vermelho, preto, verde e azul, caixa
com 12 unidades - Pincel marcador permanente, ponta de 1
mm, chanfrada, recarregável, cores: vermelho, preto, verde
e azul, caixa com 12 unidades

46,5000 68.355,001.470,000

173 UN Pincel marcador permanente, ponta de 3 mm, chanfrada,
recarregável, cores: vermelho, preto, verde e azul, caixa
com 12 unidades - Pincel marcador permanente, ponta de 3
mm, chanfrada, recarregável, cores: vermelho, preto, verde
e azul, caixa com 12 unidades

46,5000 66.495,001.430,000

174 UN Pincel para quadro branco, ponta de 2 mm, recarregável,
nas cores azul, preto e vermelho, caixa com 12 unidades. -
Pincel para quadro branco, ponta de 2 mm, recarregável,
nas cores azul, preto e vermelho, caixa com 12 unidades.

107,5000 145.125,001.350,000

175 UN Pincel para pintura em tecido, cerdas sintéticas, c - Pincel
para pintura em tecido, cerdas sintéticas, chato, cabo curto,
indicado para pintura em tecido. Tamanho número 18 a 24

21,9500 18.218,50830,000

176 UN Pincel para tecido nº 00 - Pincel para tecido nº 00 4,5000 3.510,00780,000

177 UN Pincel para tecido n. 2 cabo amarelo - Pincel para tecido n.
2 cabo amarelo

4,6700 3.642,60780,000

178 UN Pincel para tecido n° 4 cabo amarelo - Pincel para tecido n°
4 cabo amarelo

5,0500 3.939,00780,000

179 UN Pincel para tecido nº 6 cabo amarelo - Pincel para tecido nº
6 cabo amarelo

5,2500 4.095,00780,000

180 UN Pincel para tecido n. 8 cabo amarelo - Pincel para tecido n.
8 cabo amarelo

5,3700 4.188,60780,000

181 UN PINCEL PARA TECIDO N.12 CABO AMARELO - PINCEL
PARA TECIDO N.12 CABO AMARELO

6,1700 5.121,10830,000

182 UN PINCEL PARA TECIDO N°14 CABO AMARELO - PINCEL
PARA TECIDO N°14 CABO AMARELO

7,0000 5.460,00780,000

183 UN Pincel para tecido n. 18 cabo amarelo - Pincel para tecido
n. 18 cabo amarelo

9,2000 7.176,00780,000

184 UN Pincel para tecido nº 20 cabo amarelo - Pincel para tecido
nº 20 cabo amarelo

12,9000 10.062,00780,000

185 UN PINCEL PARA TECIDO N°22 CABO AMARELO - PINCEL
PARA TECIDO N°22 CABO AMARELO

16,2500 12.675,00780,000

186 UN PINCEL PARA TECIDO N°24 CABO AMARELO - PINCEL
PARA TECIDO N°24 CABO AMARELO

20,4500 25.153,501.230,000

187 UN Pincel tipo brocha, para pintura em tecido, redondo, número
06. - Pincel tipo brocha, para pintura em tecido, redondo,
número 06.

13,4500 16.812,501.250,000

188 UN Pistola de cola quente profissional, tamanho gran - Pistola
de cola quente profissional, tamanho grande, para bastão
grosso, bivolt

162,5000 78.000,00480,000

189 UN Pistola de cola quente, 10w, bastão fino, bi - Pistola de cola
quente, 10w, bastão fino, bivolt.

30,0000 14.100,00470,000

190 UN Pistola de cola quente, 15w, bastão gro - Pistola de cola
quente, 15w, bastão grosso, bivolt

45,0000 20.700,00460,000

191 UN Plástico Pvc Transparente para mesa 0,40mm, 1,40, -
Plástico Pvc Transparente para mesa 0,40mm, 1,40, com
50 metros

965,0000 164.050,00170,000

192 UN Porta canetas arramado medidas 85 x 100 x 85 mm - Porta
canetas arramado medidas 85 x 100 x 85 mm

32,0000 16.320,00510,000

193 UN Porta fita, para rolo de fita grande. - Porta fita, para rolo de
fita grande.

38,5000 13.475,00350,000

194 UN Porta fita, para rolo de fita pequeno. - Porta fita, para rolo
de fita pequeno.

26,5000 9.275,00350,000

195 UN Porta lápis/clips/lembrete cristal injetado em Poliestireno -
Porta lápis/clips/lembrete cristal injetado em Poliestireno

18,9000 6.993,00370,000

196 UN Porta retrato, com vidro, borda metálica, cor preta, para 15,0000 12.750,00850,000
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fotos com 10 x 15 cm - Porta retrato, com vidro, borda
metálica, cor preta, para fotos com 10 x 15 cm

197 UN Porta retrato, com vidro, borda metálica, cor preta, para
fotos com 20 x 15 cm - Porta retrato, com vidro, borda
metálica, cor preta, para fotos com 20 x 15 cm

15,0000 12.750,00850,000

198 UN Prancheta, com grampo para prender folhas, em
poliestirenos, para folhas A4, transparente - Prancheta, com
grampo para prender folhas, em poliestirenos, para folhas
A4, transparente

24,4500 24.205,50990,000

199 UN Régua de madeira, 1m de comprimento - Régua de
madeira, 1m de comprimento

16,9500 17.458,501.030,000

200 UN Régua de plástico transparente, com 30 cm, com escal -
Régua de plástico transparente, com 30 cm, com escala
milimétrica

2,7500 17.160,006.240,000

201 UN Rolo de TNT, com 1,4 m de largura e com 50 metr - Rolo de
TNT, com 1,4 m de largura e com 50 metros de
comprimento, em diversas cores.

143,3300 179.162,501.250,000

202 UN Rolo de strass, com 10 m, prateado e dourado - Rolo de
strass, com 10 m, prateado e dourado

200,0000 190.000,00950,000

203 UN Tecido Cetim Estampado 100%  1,40 altura - Tecido Cetim
Estampado 100%  1,40 altura

13,5000 12.150,00900,000

204 UND Tecido matelado algodão com 2,20 de largura, 100%
poliester - Tecido matelado algodão com 2,20 de largura,
100% poliester

13,5000 15.525,001.150,000

205 MT Tecido Cetim estampado c/ elastano 1,40 altura - Tecido
Cetim estampado c/ elastano 1,40 altura

19,5000 20.475,001.050,000

206 MT Tecido Cetim liso c/ elastano 1,40 altura diversas cores -
Tecido Cetim liso c/ elastano 1,40 altura diversas cores

17,0000 14.450,00850,000

207 MT Tecido Helanca 1,60 altura 100% polie - Tecido Helanca
1,60 altura 100% poliester

13,0000 42.250,003.250,000

208 MT Tecido Juta Cru 100% juta 1m altura - Tecido Juta Cru
100% juta 1m altura

18,0000 18.900,001.050,000

209 MT Tecido Juta verde/dourada/vermelha 100% juta 1 - Tecido
Juta verde/dourada/vermelha 100% juta 1m altura

24,0000 25.200,001.050,000

210 MT Tecido Oxford estampado 100%   1,40 al - Tecido Oxford
estampado 100%   1,40 altura

25,0000 27.500,001.100,000

211 MT Tecido Oxford liso 100%   1,40 altura diversas - Tecido
Oxford liso 100%   1,40 altura diversas cores

13,0000 13.650,001.050,000

212 MT Tecido Oxford liso 100%  2,80 altura diver - Tecido Oxford
liso 100%  2,80 altura diversas cores

27,0000 31.050,001.150,000

213 MT Tecido patcwork 180 ou 200 fios estampado - Tecido
patcwork 180 ou 200 fios estampado

37,0000 85.100,002.300,000

214 UN Telefone sem fio com base 220 volts, com qualidade de voz
digital, redução de ruídos, com funções do teclado mudo,
flash, localizar monofone. - Telefone sem fio com base 220
volts, com qualidade de voz digital, redução de ruídos, com
funções do teclado mudo, flash, localizar monofone.

159,9000 52.767,00330,000

215 UN Tesoura em aço inox, uso geral, com 21,5 cm. - Tesoura
em aço inox, uso geral, com 21,5 cm.

26,6600 34.391,401.290,000

216 UND Tesoura picote 9,25 com 24 cm de comprimento - Tesoura
picote 9,25 com 24 cm de comprimento

41,5000 13.280,00320,000

217 UN Tinta dimensional, metálica, relevo, 3D, frascos com 35 ml.
- Tinta dimensional, metálica, relevo, 3D, frascos com 35
ml.

6,5000 14.495,002.230,000

218 UN Tinta facial cremosa, a base de vaselina, atóxica, cores
fluorescentes, kit com 5 frascos, com 4 g cada frasco. -
Tinta facial cremosa, a base de vaselina, atóxica, cores
fluorescentes, kit com 5 frascos, com 4 g cada frasco.

32,0000 15.680,00490,000

219 UN Tinta guache, pote com 250 ml, lavável, atóxica, diver -
Tinta guache, pote com 250 ml, lavável, atóxica, diversas
cores.

8,5000 25.755,003.030,000
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220 UN Tinta para almofada de carimbo, cor preta. - Tinta para
almofada de carimbo, cor preta.

7,9000 2.875,60364,000

221 UN Tinta para almofada de carimbo, cor azul - Tinta para
almofada de carimbo, cor azul

7,9000 2.559,60324,000

222 UN Tinta PVA, em frascos 100 ml, cores diversas a definir -
Tinta PVA, em frascos 100 ml, cores diversas a definir

16,9000 26.195,001.550,000

223 UN Tinta spray, frasco com 350 ml, cores: prata, dourado,
branco, preto, vermelho, azul, verde, amarelo. - Tinta spray,
frasco com 350 ml, cores: prata, dourado, branco, preto,
vermelho, azul, verde, amarelo.

25,0000 36.250,001.450,000

224 UND Tule francês com 2,80 de largura, 100% poliéster. - Tule
francês com 2,80 de largura, 100% poliéster.

37,0000 35.150,00950,000

225 UND Varão de ferro 28mm – 2,50 de comprimento, completo –
contendo suporte, parafusos e ponteiras; - Varão de ferro
28mm – 2,50 de comprimento, completo – contendo
suporte, parafusos e ponteiras;

95,0000 57.950,00610,000

226 UND Varão de ferro 28mm – 3,00 de comprimento, completo –
contendo suporte, parafusos e ponteiras; - VARAO

140,0000 85.400,00610,000

227 UN Velcro branco 16 mm rolo com 25 m - Velcro branco 16 mm
rolo com 25 m

93,0000 29.760,00320,000

228 UN Sombrinha de Chuva 100% poliester - Tamanho Pequeno -
Sombrinha de Chuva 100% poliester - Tamanho Pequeno

13,9000 5.560,00400,000

229 UN Apagador para quadro branco/negro/verd - Apagador para
quadro branco/negro/verde, com feltro, base de madeira

12,4500 1.494,00120,000

230 UN Apagador para quadro branco/negro/verde, com fel -
Apagador para quadro branco/negro/verde, com feltro, base
em plástico.

12,4500 2.365,50190,000

231 UN Caderno de caligrafia 30 folhas. - Caderno de caligrafia 30
folhas.

4,4500 6.675,001.500,000

232 UN Caderno de desenho, brochura, pequeno, com 48 folhas -
Caderno de desenho, brochura, pequeno, com 48 folhas

5,2000 9.360,001.800,000

233 UN Caderno de desenho, com espiral, grande, com 48 folhas. -
Caderno de desenho, com espiral, grande, com 48 folhas.

7,7000 12.320,001.600,000

234 UN Caderno de desenho, com espiral, grande, com capa dura,
com 80 folhas - Caderno de desenho, com espiral, grande,
com capa dura, com 80 folhas

10,2000 21.420,002.100,000

235 UN Cartucho de tinta para impressora HP 664 preto origi -
Cartucho de tinta para impressora HP 664 preto original

90,0000 22.500,00250,000

236 UN Cartucho de tinta EPSON 544, nas cores preto, amarelo e
azul - Cartucho de tinta EPSON 544, nas cores preto,
amarelo e azul

96,0000 24.000,00250,000

237 UN Corda de Nylon preta para violão com bolinha, jogo com 06
cordas - Corda de Nylon preta para violão com bolinha, jogo
com 06 cordas

35,0000 11.900,00340,000

238 M Fibra Manta Acrílica branca 2,20 altura, 80g - Fibra Manta
Acrílica branca 2,20 altura, 80gramas

32,0000 435.200,0013.600,000

239 MT TECIDO ORGANZA CRISTAL, 100% POLIÉSTER COM
BRILHO, DIVE - TECIDO ORGANZA CRISTAL, 100%
POLIÉSTER COM BRILHO, DIVERSAS CORES, 1,40
ALTURA

19,0000 13.300,00700,000

240 PCT Palito de bambu, quadrado, para algodão doce, co - Palito
de bambu, quadrado, para algodão doce, com mínimo de
20 cm de comprimento, em pacotes com 100 und.

17,4500 73.290,004.200,000

241 UN Palito de picolé, com no mínimo 10 cm de comprimento, em
pacotes com 100 unidades. - Palito de picolé, com no
mínimo 10 cm de comprimento, em pacotes com 100
unidades.

7,0000 20.300,002.900,000

242 UN Palito tipo churrasco, com no mínimo 20 cm de
comprimento, em pacotes com no mínimo 100 unidades. -
Palito tipo churrasco, com no mínimo 20 cm de
comprimento, em pacotes com no mínimo 100 unidades.

8,7000 40.542,004.660,000
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243 UN Papel celofane, em cores diversas, com dimensões de 85 x
100 cm. - Papel celofane, em cores diversas, com
dimensões de 85 x 100 cm.

1,9200 11.136,005.800,000

244 UN Papel seda 18 g, estampado, com dimensões de 48 x 60
cm - Papel seda 18 g, estampado, com dimensões de 48 x
60 cm

1,4200 1.988,001.400,000

245 UN Refil de tinta para marcador de quadro branco. Estação de
recarga para enchimento limpo e fácil dos marcadores,
evita o enchimento excessivo dos marcadores, contendo 20
ml. Nas cores azul, preto e vermelho. - Refil de tinta para
marcador de quadro branco. Estação de recarga para
enchimento limpo e fácil dos marcadores, evita o
enchimento excessivo dos marcadores, contendo 20 ml.
Nas cores azul, preto e vermelho.

8,9000 3.115,00350,000

246 UN Tesoura infantil, com lâminas de aço e ponta arredondadas.
- Tesoura infantil, com lâminas de aço e ponta
arredondadas.

6,2000 22.940,003.700,000

247 UN Clareador para tecido embalagem com 37 ml, de boa
qualidade - Clareador para tecido embalagem com 37 ml,
de boa qualidade

0,0000 0,00200,000

248 UN essencia para artesanato, aromas diversos, frasco com 30
ml - essencia para artesanato, aromas diversos, frasco com
30 ml

0,0000 0,00200,000

249 UN festao aramado, 28 cm, embalagem com 2 m - festao
aramado, 28 cm, embalagem com 2 m

0,0000 0,00500,000

250 UN Festão fulgiron sêxtuplo nº 3, embalagem com 3m - Festão
fulgiron sêxtuplo nº 3, embalagem com 3m

0,0000 0,00500,000

251 UN Linha, 100% prolipropileno, cone com 500m, grossa,
diversas cores - Linha, 100% prolipropileno, cone com
500m, grossa, diversas cores

0,0000 0,00300,000

252 UN Papel para flip chart, cor branca, folhas com gramatura de
75g/m, com dimensões aproximadas de 64 x 88 cm.  Bloco
em 50 folhas. - Papel para flip chart, cor branca, folhas com
gramatura de 75g/m, com dimensões aproximadas de 64 x
88 cm.  Bloco em 50 folhas.

0,0000 0,0050,000

253 UN Pasta suspensa kraft, com visor e etiqueta branca, com
haste de metal e ponteiras plásticas, com 6 posições para
visor e etiqueta, dimensões de 24 x 36 cm - Pasta
suspensa kraft, com visor e etiqueta branca, com haste de
metal e ponteiras plásticas, com 6 posições para visor e
etiqueta, dimensões de 24 x 36 cm

0,0000 0,00500,000

254 RL Peça de elástico tradicional nº 28 19 mm com 10mt - Peça
de elástico tradicional nº 28 19 mm com 10mt

0,0000 0,00200,000

255 UN Tapete capacho em vinil antiderrapante 45x75 cm com esc
- Tapete capacho em vinil antiderrapante 45x75 cm com
escritas

0,0000 0,0050,000

256 UN Pendrive 8 GB, vem com cartão de memoria. - Pendrive 8
GB, vem com cartão de memoria.

69,0000 3.450,0050,000

257 UN PENDRIVE, capacidade 16 Gb - PENDRIVE, capacidade
16 Gb

34,0000 3.400,00100,000

258 UN PENDRIVE, capacidade 32 Gb - PENDRIVE, capacidade
32 Gb

36,0000 3.600,00100,000

259 UN PENDRIVE, capacidade 64 Gb. - PENDRIVE, capacidade
64 Gb.

59,0000 5.900,00100,000

260 UN ARVORE DE NATAL (pinheiro), verde de 1,5m, 298 galhos.
- ARVORE DE NATAL (pinheiro), verde de 1,5m, 298
galhos.

207,0000 10.350,0050,000

261 UN ARVORE DE NATAL (pinheiro), Verde de 1,80m, 580
galhos e 4,5 kg. - ARVORE DE NATAL (pinheiro), Verde de
1,80m, 580 galhos e 4,5 kg.

288,0000 14.400,0050,000

262 ROLO ARAME LISO, ESPESSURA DE 1,5mm, composição
aluminio para finalidade artesanal, cor metálica, em lodo

5,0000 500,00100,000
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com 5 m. - ARAME LISO, ESPESSURA DE 1,5mm,
composição aluminio para finalidade artesanal, cor
metálica, em lodo com 5 m.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 9.063.736,30


