
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Nº 000013/2020

MMV PAPELARIA EIRELI

CNPJ:  32.193.726/0001-84

* AV. JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO, 480 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA - ES - CEP: 29090720

ANEXO - TERMO Nº 000013/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000763

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000083/2019 005520/2018

00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDELocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

20,6448,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT
002

BLOCO DE RECADO.
blocos de recados auto-adesivos removíveis, mínimo 100
folhas cada, medidas mínimas 76x102mm.

43,0020,00 2,1500BL008
MASTERPRI

NT
011

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande,  fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materias: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000

89,0020,00 4,4500UNI010 JANDAIA012

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de
tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50
und.

56,403,00 18,8000CX015 COMPACTO
R

035

COLA BRANCA LIQUIDA.
cola branca líquida, extra branca, de uso escolar, base de
água, lavável, atóxica, bico econômico, secagem normal 90
gramas.

12,0012,00 1,0000UND030 FRAMA060

FITA ADESIVA DUPLA FACE.
fita adesiva upla face, dorso em acetato de  celulose,
adesivo acrílico, papel kraft siliconado, incolor, medidas
aprox. 12 mm/30m.

29,0010,00 2,9000UNI051 EUROCEL070

LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de
folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

29,005,00 5,8000UN058 TILIBRA078

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:              279,04

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00042 - AGENCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTOLocal

MarcaItem

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

56,403,00 18,8000CX014
COMPACTO

R034

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de
tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50

18,801,00 18,8000CX015
COMPACTO

R041
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und.

CANETA MARCA TEXTO AMARELO.
caneta marca texto, material: plástico, formato: cilindrico,
apresentação: individual, ponta: chanfrada 4mm, cor:
amarelo fluorescente, tampa: clip.

18,9030,00 0,6300UN019
MASTERPRI

NT
050

COLA BRANCA LIQUIDA.
uso escolar, base de agua lavavel, atoxica, bico
economico, secagem normal - 90 gramas

5,005,00 1,0000UND030 FRAMA062

GRAMPEADOR DE MESA.
grampeador de mesa, estrutura metálica, base e
empunhadura em borra abs, medidas aproximadas
22x3,55x5,0cm, na cor preta, p/ grampo 26/6, c/ capacidade
mínima p/ grampear 30 folhas.

58,503,00 19,5000UN055 GRAMPLINE077

PASTA SANFONADA TAM. OFICIO COM 12 DIVISORIAS.
pasta sanfonada tam. ofício c/ 12 divisorias.

139,9010,00 13,9900UNI072 POLIBRAS091

TESOURA EM AÇO INOX.
tesoura em aço inox, medindo 21 cm, cabo de polipropileno,
atóxico, na cor preta, com lâmina  de aço inox, garantia
contra defeito de fabricação.

3,551,00 3,5500UN094 BRW105

AGENCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO:              301,05

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00052 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALLocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

8,6020,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT
010

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande,  fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000

89,0020,00 4,4500UNI010 JANDAIA021

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

75,204,00 18,8000CX014
COMPACTO

R033

CALCULADORA 12 DIG.
calculadora portátl mesa, 12 dígitos, memoria independente,
funções deporcentagem, raíz quadrada, tecla +, tecla off
(desliga), funcionamento por pilha aa, corpo plástico,
dimensões aproximadas: 2,5 x 10,5 x 15 cm.

24,002,00 12,0000UN016 HOOPSON044

ENVELOPE BRANCO.
envelope branco 2,42 x 3,36mm, 90g/m².

22,00100,00 0,2200UNI045 SCRIT066

LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de
folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

29,005,00 5,8000UN058 TILIBRA084

PAPEL CARBONO.
papel carbono comum, apresentação: folha 1 face,
gramatura: 26 g/m, cor: preta, dimensão: 210x297mm,
unidade de fornecimento: caixa 100 fl.

55,203,00 18,4000CX060 RADEX087

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL:              303,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00054 - FARMACIA BASICALocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

20,6448,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT004
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CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000;

89,0020,00 4,4500UNI010 JANDAIA014

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

37,602,00 18,8000CX014
COMPACTO

R
027

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de
tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50
und.

18,801,00 18,8000CX015
COMPACTO

R
037

CANETA MARCA TEXTO AMARELO.
caneta marca texto, material: plástico, formato: cilindrico,
apresentação: individual, ponta: chanfrada 4mm, cor:
amarelo fluorescente, tampa: clip.

6,3010,00 0,6300UN019
MASTERPRI

NT
046

ENVELOPE BRANCO.
envelope branco 2,42 x 3,36mm, 90g/m².

22,00100,00 0,2200UNI045 SCRIT064

GRAMPEADOR DE MESA.
grampeador de mesa, estrutura metálica, base e
empunhadura em borra abs, medidas aproximadas
22x3,55x5,0cm, na cor preta, p/ grampo 26/6, c/ capacidade
mínima p/ grampear 30 folhas.

19,501,00 19,5000UN055 GRAMPLINE074

LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de
folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

58,0010,00 5,8000UN058 TILIBRA080

FARMACIA BASICA:              271,84

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00055 - LABORATORIOLocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

5,1612,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT005

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000

44,5010,00 4,4500UNI010 JANDAIA015

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, modelo: universitário, fechamento:
espial, capa: capa dura, acabamento da capa: estampado,
divisão de materiais: sem divisões de materias, miolo: folha
pautada, quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 -
versão 2000

41,0010,00 4,1000UNI011 CREDEAL023

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

18,801,00 18,8000CX014
COMPACTO

R
028

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de

18,801,00 18,8000CX015
COMPACTO

R
038



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50
und.

CALCULADORA 12 DIG.
calculadora portátl mesa, 12 dígitos, memoria independente,
funções deporcentagem, raíz quadrada, tecla +, tecla off
(desliga), funcionamento por pilha aa, corpo plástico,
dimensões aproximadas: 2,5 x 10,5 x 15 cm.

12,001,00 12,0000UN016 HOOPSON042

LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de
folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

17,403,00 5,8000UN058 TILIBRA081

LABORATORIO:              157,66

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00057 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIALocal

MarcaItem

CANETA MARCA TEXTO AMARELO.
caneta marca texto, material: plástico, formato: cilindrico,
apresentação: individual, ponta: chanfrada 4mm, cor:
amarelo fluorescente, tampa: clip.

31,5050,00 0,6300UN019
MASTERPRI

NT
047

GRAMPEADOR DE MESA.
grampeador de mesa, estrutura metálica, base e
empunhadura em borra abs, medidas aproximadas
22x3,55x5,0cm, na cor preta, p/ grampo 26/6, c/ capacidade
mínima p/ grampear 30 folhas.

97,505,00 19,5000UN055 GRAMPLINE075

PERCEVEJO.
percevejos latonados c/ 100 unidades

2,802,00 1,4000CX073 BRW093

ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA:              131,80

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00065 - ODONTOLOGIALocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

34,4080,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT
006

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000.

356,0080,00 4,4500UNI010 JANDAIA016

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

188,0010,00 18,8000CX014
COMPACTO

R
029

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de
tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50
und.

188,0010,00 18,8000CX015
COMPACTO

R
039

CALCULADORA 12 DIG.
calculadora portátl mesa, 12 dígitos, memoria independente,
funções deporcentagem, raíz quadrada, tecla +, tecla off
(desliga), funcionamento por pilha aa, corpo plástico,
dimensões aproximadas: 2,5 x 10,5 x 15 cm.

60,005,00 12,0000UN016 HOOPSON043

ENVELOPE BRANCO.
envelope papel branco tamanho ofício.

22,00100,00 0,2200UNI046 SCRIT067

ENVELOPE OFICIO PAPEL PARDO
envelope papel pardo tamanho oficio.

17,00100,00 0,1700UN047 FORONI068
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LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de
folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

87,0015,00 5,8000UN058 TILIBRA082

PAPEL CARBONO.
papel carbono comum, apresentação: folha 1 face,
gramatura: 26 g/m, cor: preta, dimensão: 210x297mm,
unidade de fornecimento: caixa 100 fl.

18,401,00 18,4000CX060 RADEX085

PASTA CATALOGO.
pasta catálogo preta com 100 folhas.

354,0030,00 11,8000UNI067 ACP088

PERFURADOR DE PAPEL.
perfurador papel tamanho pequeno
material: aço carbono, modelo: escritorio, cor: preta,
quantidade de vazadores: 2 vazadores, capacidade de
perfuração: 20 fl, margeador: sem margeador, material da
base: plastica, porta confete.

54,505,00 10,9000UNI074
MASTERPRI

NT
094

PRANCHETA EM ACRILICO 35 X 24 CM
490,0050,00 9,8000UN089 CERBRINK099

REFIL COLA QUENTE GROSSA..
6,4010,00 0,6400UNI093 RENDCOLA102

TESOURA EM AÇO INOX.
tesoura em aço inox, medindo 21 cm, cabo de polipropileno,
atóxico, na cor preta, com lâmina  de aço inox, garantia
contra defeito de fabricação.

35,5010,00 3,5500UN094 BRW103

ODONTOLOGIA:              1.911,20

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00251 - UNIDADE SANITÁRIA E IBIRAÇU - CENTROLocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

10,3224,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT008

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000.

89,0020,00 4,4500UNI010 JANDAIA018

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

37,602,00 18,8000CX014
COMPACTO

R
030

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de
tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50
und.

18,801,00 18,8000CX015
COMPACTO

R
040

CANETA MARCA TEXTO AMARELO.
caneta marca texto, material: plástico, formato: cilindrico,
apresentação: individual, ponta: chanfrada 4mm, cor:
amarelo fluorescente, tampa: clip.

6,3010,00 0,6300UN019
MASTERPRI

NT
048

GRAMPEADOR DE MESA.
grampeador de mesa, estrutura metálica, base e
empunhadura em borra abs, medidas aproximadas
22x3,55x5,0cm, na cor preta, p/ grampo 26/6, c/ capacidade
mínima p/ grampear 30 folhas.

19,501,00 19,5000UN055 GRAMPLINE076

LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de

29,005,00 5,8000UN058 TILIBRA083
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folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

PAPEL CARBONO.
papel carbono comum, apresentação: folha 1 face,
gramatura: 26 g/m, cor: preta, dimensão: 210x297mm,
unidade de fornecimento: caixa 100 fl.

92,005,00 18,4000CX060 RADEX086

PASTA POLIONDA GROSSA.
pasta polionda grossa - com elástico, material: polionda
(polipropileno corrugado), gramatura/espessura: 5mm, cor:
translucida, ilhoses: com ilhoses de metal, largura do dorso:
55 mm, largura: 250mm, altura: 335.

7,255,00 1,4500UN070 ALAPLAST089

PASTA SANFONADA TAM. OFICIO COM 12 DIVISORIAS.
pasta sanfonada tam. ofício c/ 12 divisorias.

139,9010,00 13,9900UNI072 POLIBRAS092

PERFURADOR DE PAPEL.
perfurador papel tamanho pequeno
material: aço carbono, modelo: escritorio, cor: preta,
quantidade de vazadores: 2 vazadores, capacidade de
perfuração: 20 fl, margeador: sem margeador, material da
base: plastica, porta confete.

10,901,00 10,9000UNI074
MASTERPRI

NT
095

TESOURA EM AÇO INOX.
tesoura em aço inox, medindo 21 cm, cabo de polipropileno,
atóxico, na cor preta, com lâmina  de aço inox, garantia
contra defeito de fabricação.

3,551,00 3,5500UN094 BRW104

UNIDADE SANITÁRIA E IBIRAÇU - CENTRO:              464,12

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00255 - IMUNIZAÇÃOLocal

MarcaItem

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande,  fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000.

44,5010,00 4,4500UNI010 JANDAIA019

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

18,801,00 18,8000CX014
COMPACTO

R
031

PASTA POLIONDA GROSSA.
pasta polionda grossa - com elástico, material: polionda
(polipropileno corrugado), gramatura/espessura: 5mm, cor:
translucida, ilhoses: com ilhoses de metal, largura do dorso:
55 mm, largura: 250mm, altura: 335.

7,255,00 1,4500UN070 ALAPLAST090

REGUA GRADUADA ESCOLAR 30 CM.
regua graduada escolar/escitório, material: plástico flexivel,
cor: cristal, graduação: milimetro-centrimetro, tamanho: 30
cm.

4,7010,00 0,4700UN091 WALEU101

IMUNIZAÇÃO:              75,25

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000007 - PROGRAMA SAUDE MENTALLocal

MarcaItem

BASTÃO DE COLA QUENTE
bastão de cola quente - grande

19,5030,00 0,6500UN004 RENDICOLA001

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

10,3224,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT007

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande,  fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000

178,0040,00 4,4500UNI010 JANDAIA017

COLA PARA EVA. 26,0020,00 1,3000UN040 FRAMA063
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cola para eva não tóxica, não inflamável, base eva, tubo 40
grs.

PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE.
53,005,00 10,6000UN087 VMP097

PISTOLA DE QUENTE PEQUENA.
40,755,00 8,1500UN088 VMP098

PROGRAMA SAUDE MENTAL:              327,57

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000040 - SEC MUNICIPAL DE SAUDELocal

MarcaItem

CANETA ESFEROG.AZUL.
, material: plastico , cor: cristal , formato: hexagonal ,
material da ponta: tungstenio , tamanho da ponta: 1,0 (media)
mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta: removivel , tampa:
ventilada , diametro: 8 mm , comprimento: 140 mm , unidade
de fornecimento: caixa 50 un

94,005,00 18,8000CX014
COMPACTO

R
025

CHAVEIRO DE IDENTIFICAÇÃO
chaveiros de identificação em acrílico duplo, com maior
durabilidade comproteção das informações maior
durabilidade e proteção das informações.
tamanho: 3x6 cm pacote com 50 unidades

140,008,00 17,5000PCT020 WALEU051

GRAMPEADOR DE MESA.
grampeador de mesa, estrutura metálica, base e
empunhadura em borra abs, medidas aproximadas
22x3,55x5,0cm, na cor preta, p/ grampo 26/6, c/ capacidade
mínima p/ grampear 30 folhas.

19,501,00 19,5000UN055 GRAMPLINE072

SEC MUNICIPAL DE SAUDE:              253,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000041 - SETOR DE SAUDE MENTALLocal

MarcaItem

CARTOLINA BRANCA.
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm branca
folha branca.

20,0050,00 0,4000UN022 REIPEL052

CARTOLINA AMARELA.
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face amarela.

20,0050,00 0,4000UN023 REIPEL053

CARTOLINA ROSA
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face rosa.

20,0050,00 0,4000UND024 REIPEL054

CARTOLINA AZUL.
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face azul escuro.

20,0050,00 0,4000UN025 REIPEL055

CARTOLINA DUPLA FACE ROSA CLARO
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face rosa claro.

20,0050,00 0,4000UND026 REIPEL056

CARTOLINA DUPLA F. ROSA PINK
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face rosa pink.

20,0050,00 0,4000UN027 REIPEL057

CARTOLINA DUPLA FACE VERDE BANDEIRA
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face verde bandeira.

20,0050,00 0,4000UN028 REIPEL058

CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA
cartolinas - pesando 120 g/m², medindo 50 x 66 cm dupla
face vermelha.

20,0050,00 0,4000UND029 REIPEL059

EVA
eva- cores variadas medindo 40cmx60cm. com 2mm de
espessura - azul escuro, azul claro, preto, branco,
vermelho, verde bandeira, rosa claro, rosa pink, marron,
amarelo.

294,00300,00 0,9800UN048 DUBFLEX069

TESOURA EM AÇO INOX.
tesoura em aço inox, medindo 21 cm, cabo de polipropileno,
atóxico, na cor preta, com lâmina  de aço inox, garantia
contra defeito de fabricação.

7,102,00 3,5500UN094 BRW106



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si na cor preta. composição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de15 ml. cor:

10,8030,00 0,3600UN098 RADEX107

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si na cor preta. composição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de15 ml. cor:
verde claro.

10,8030,00 0,3600UN099 RADEX108

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: verde escuro.

10,8030,00 0,3600UN100 RADEX109

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: preto.

10,8030,00 0,3600UN101 RADEX110

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: branco.

10,8030,00 0,3600UN102 RADEX111

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: azul claro

10,8030,00 0,3600UN103 RADEX112

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: azul escuro.

10,8030,00 0,3600UN104 RADEX113

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: laranja

10,8030,00 0,3600UN105 RADEX114

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: vermelho

10,8030,00 0,3600UN106 RADEX115

TINTA GUACHE 15 ML.
tinta guache, atóxica, solúvel em água, cores miscíveis
entre si, na cor preta. comoposição: resina, água, pigmentos,
carga e conservantes tipo benzoatiazol. frasco de 15 ml.
cor: rosa pink.

10,8030,00 0,3600UN107 RADEX116

TINTA P/ TECIDO
tinta para tecido. frasco de 37 ml, nas cores: vermelho vivo,
amarelo ouro, branco, azul marinho, azul claro, laranja, verde
folha, verde bandeira, marrom, preto, rosa claro, rosa
escuro, violeta. (05 unidades cada cor).

100,7565,00 1,5500UN108 GR117

SETOR DE SAUDE MENTAL:              669,85

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000042 - SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDELocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

8,6020,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT009

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande,  fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de

44,5010,00 4,4500UNI010 JANDAIA020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000.

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, modelo: universitário, fechamento:
espial, capa: capa dura, acabamento da capa: estampado,
divisão de materiais: sem divisões de materias, miolo: folha
pautada, quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 -
versão 2000

20,505,00 4,1000UNI011 CREDEAL022

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar pequeno, modelo: 1/4, fechamento com
arame, vertical, capa: capa dura, acabamento da capa: liso,
divisão de materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha
pautada, quantidade de folhas: 96 folhas.

14,755,00 2,9500UNI012 CREDEAL024

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

37,602,00 18,8000CX014
COMPACTO

R032

CANETA MARCA TEXTO AMARELO.
caneta marca texto, material: plástico, formato: cilindrico,
apresentação: individual, ponta: chanfrada 4mm, cor:
amarelo fluorescente, tampa: clip.

3,155,00 0,6300UN019
MASTERPRI

NT
049

ENVELOPE BRANCO.
envelope branco 2,42 x 3,36mm, 90g/m².

33,00150,00 0,2200UNI045 SCRIT065

REGUA GRADUADA ESCOLAR 30 CM.
regua graduada escolar/escritorio, material: plastico
flexivel, cor: cristal, graduação: miimetro-centimetro,
tamanho: 30 cm.

7,0515,00 0,4700UN086 WALEU096

PRANCHETA EM MADEIRA
prancheta em madeira 35x24cm 20,5010,00 2,0500UNI090 CERBRINK100

SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE:              189,65

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000125 - CONTROLE AVALIAÇÃOLocal

MarcaItem

BORRACHA ESCOLAR.
borracha escolar - com capa pvc, branca ou preta,
estireno, butadieno, s/ corante e macia, n° 40, certificado no
inmetro

5,1612,00 0,4300UNI006
MASTERPRI

NT
003

CADERNO ESCOLAR.
caderno escolar grande, fechamento: brochura horizontal,
capa: capa dura, acabamento da capa: liso, divisão de
materiais: sem divisões de materiais, miolo: folha pautada,
quantidade de folhas: 96 folhas, norma: nbr 6045 - versão
2000.

44,5010,00 4,4500UNI010 JANDAIA013

CANETA ESFEROG.AZUL.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: azul , tubo de tinta:
removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm , comprimento:
140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50 und.

37,602,00 18,8000CX014
COMPACTO

R026

CANETA ESFEROG.VERMELHA.
caneta esferografica, material: plastico , cor: cristal ,
formato: hexagonal , material da ponta: tungstenio , tamanho
da ponta: 1,0 (media) mm , cor da tinta: vermelha , tubo de
tinta: removivel , tampa: ventilada , diametro: 8 mm ,
comprimento: 140 mm , unidade de fornecimento: caixa 50
und.

18,801,00 18,8000CX015 COMPACTO
R

036

CANETA MARCA TEXTO AMARELO.
caneta marca texto, material: plástico, formato: cilindrico,
apresentação: individual, ponta: chanfrada 4mm, cor:
amarelo fluorescente, tampa: clip.

6,3010,00 0,6300UN019
MASTERPRI

NT045

COLA BRANCA LIQUIDA.
cola branca líquida, extra branca, de uso escolar, base de

12,0012,00 1,0000UND030 FRAMA061



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

água, lavável, atóxica, bico econômico, secagem normal 90
gramas.

FITA ADESIVA DUPLA FACE.
fita adesiva upla face, dorso em acetato de  celulose,
adesivo acrílico, papel kraft siliconado, incolor, medidas
aprox. 12 mm/30m.

29,0010,00 2,9000UNI051 EUROCEL071

GRAMPEADOR DE MESA.
grampeador de mesa, estrutura metálica, base e
empunhadura em borra abs, medidas aproximadas
22x3,55x5,0cm, na cor preta, p/ grampo 26/6, c/ capacidade
mínima p/ grampear 30 folhas.

19,501,00 19,5000UN055 GRAMPLINE073

LIVRO ATA 100 FLS.
livro ata, modelo: pautado com margem e numerado,
material da capa: papelão, gramatura da capa: 697 g/m,
revestimento da capa: papel offset 56 g/m, quantidade de
folha: 100 fl, altura: 330 mm, largura: 220m.

29,005,00 5,8000UN058 TILIBRA079

CONTROLE AVALIAÇÃO:              201,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.537,39

MMV PAPELARIA EIRELI:                        5.537,39
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