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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 5,000RLFITA adesiva celulose, transparente em rolo de 19mmx50m

00002 35,000RLFITA adesiva celulose, transparente em rolo de 45mmx45m

00003 35,000RLFITA adesiva crepe, 18mmx50m

00004 20,000RLFITA adesiva dupla face, transparente em rolo de 19mmx30m

00005 5,000RLFITA adesiva, transparente em rolo de 12mmx30m

00006 2,000RL
FITA natalinas, 100% poliester, com estampas de natal, cor
predominate dourado, rolo com largura de 6,35cm e 2,00
metros de comprimento

00007 7,000RL
FITA natalinas, 100% poliester, com estampas de natal, cor
predominate vermelho, rolo com largura de 6,35cm e 2,00
metros de comprimento

00008 1,000RL
PAPEL de presente, com estapa unisex, rolo de
60cmx300metros

00009 50,000PC
PAPEL opaline, material celulose vegetal, cor branca,
gramatura 180 g/m², tamanho a4 (210mmx297mm), pacote
com 50 folhas

00010 2,000UN
PRANCHETA em madeira (duratex/eucatex), com prendedor,
tamanho ofício, medindo 33cm x 23cm

00011 8,000UN

AGENDA permanente, tipo executivo, com folha a cada dia,
índice telefônico, capa com papelão 1200g/m2 revestida em
couro
sintético na cor preta, marrom ou azul, folhas internas em papel
oof-set 63g/m2, formato 145x205mm aprox. quantidade mínima
de
páginas: 384

00012 30,000UNAGULHA para bordar a mÃo, em aço niquelado, nº 06

00013 30,000UNAGULHA para bordar a mÃo, em aço niquelado, nº 07

00014 30,000PCAGULHA para bordar a mÃo, em aço niquelado, nº 08

00015 30,000UNAGULHA para bordar a mÃo, em aço niquelado, nº 09

00016 30,000UNAGULHA para vagonite, em aço niquelado, sem ponta, nº 16

00017 10,000UN
ARGOLA PLÁSTICO , ao080, pacote com 6 unidades, 80 mm,
incolor

00018 20,000PC
BALÃO  bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor azul escuro

00019 20,000PC
BALÃO  bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor rosa escuro

00020 10,000PC
BALÃO bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor amarelo

00021 20,000PC
BALÃO bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor azul claro

00022 10,000PC
BALÃO bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor laranja

00023 10,000PC
BALÃO bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor lilás
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00024 20,000PC
BALÃO bexiga, latex liso imperial, nº 7, pacote com 50
unidades, cor rosa claro

00025 50,000BL
BLOCO para recado, auto-adesivo, post it, dimensões
aproximadas 76mmx102mm, com 100 folhas

00026 100,000UNBOLA DE ISOPOR tamanho 50mm, maciça

00027 70,000UN

BORRACHA branca, super macia, especial para apagar escrita a
lápis. composição: borracha natural, cargas de óleo mineral e
aceleradores, medida: 34x24x08 mm, com o nome do
fabricante impresso na borracha

00028 50,000UNBORRACHA ponteira, branca

00029 30,000UN

BORRACHA BRANCA  super macia, especial para apagar escrita
a lápis. composição: borracha natural, cargas de óleo mineral e
aceleradores, medida: 34x24x08 mm, com o nome do
fabricante impresso na borracha

00030 30,000UNBORRACHA PONTEIRA branca

00031 20,000UN
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS pequeno, tamanho
140mmx200mm, folhas internas papel off-set 50g/m²,
capa/contracapa em papelão 690g/m² e off-set 120g/m²

00032 5,000UN
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS com 96 folhas, tamanho
140mmx200mm, folhas internas papel off-set 50g/m²,
capa/contracapa em papelão 690g/m² e off-set 120g/m²

00033 100,000UN
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO PP
CORRUGADO, FORMATO: 347MMX245MMX133MM - COR
PRETA

00034 3,000UN
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA tripla mÓvel, cor cristal,
caixa tripla, mÓvel articulada, dimensÕes: 18,7x26,5x51 cm

00035 2,000UNCALCULADORA  de mesa média, a pilha, incluso as pilhas

00036 6,000UNCALCULADORA de mesa média, a pilha, incluso as pilhas

00037 1,000CX
CANETA  esferográfica, tinta azul, ponta fina 0,7 mm, tampa
ventilada, caixa com 50 unidades

00038 3,000UN
CANETA  esferográfica, tinta preta, ponta fina 0,7 mm, tampa
ventilada, caixa com 50 unidades

00039 5,000EST
CANETA hidrogrÁfica, material plástico, ponta de feltro, para
aplicação em papel, estojo contendo 12 cores

00040 5,000UN
CANETA marca texto, corpo plástico, rígido opaco, ponta 3 a
5mm na cor amarela (1ª qualidade), caixa com 12 unidades

00041 3,000CX
CANETA esferográfica, tinta azul, ponta fina 0,7 mm, tampa
ventilada, caixa com 50 unidades

00042 1,000CX
CANETA esferográfica, tinta vermelha, ponta fina 0,7 mm,
tampa ventilada, caixa com 50 unidades

00043 1,000UN
CANETA ESFEROGRÁFICA esferográfica, tinta azul, ponta fina
0,7 mm, tampa ventilada, caixa com 50 unidades

00044 1,000UN
CANETA ESFEROGRÁFICA esferográfica, tinta preta, ponta
fina 0,7 mm, tampa ventilada, caixa com 50 unidades

00045 1,000UN
CANETA ESFEROGRÁFICA esferográfica, tinta vermelha, ponta
fina 0,7 mm, tampa ventilada, caixa com 50 unidades

00046 1,000CX
CANETA MARCA TEXTO corpo plástico, rígido opaco, ponta 3 a
5mm na cor amarela (1ª qualidade), caixa com 12 unidades

00047 1,000CX
CANETA MARCA TEXTO corpo plástico, rígido opaco, ponta 3 a
5mm na cor rosa (1ª qualidade), caixa com 12 unidades

00048 30,000UNCARTOLINA 50 X 66 CM - COMUM COR

00049 50,000UNCARTOLINA 50 X 66 CM - COMUM COR BRANCA
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00050 4,000CX
CLIPS para papel, número 6/0, em aço niquelado, caixa com 50
unidades

00051 4,000CX
CLIPS tamanho 2/0, fabicado em arame de aço revestido e
embalado em sachê plástico lacrado. caixa com 720 unidades

00052 2,000UN
COLA  multiuso para artesanato, alta viscosidade, embalagem
de 50g

00053 10,000UN
COLA branca, lavável, não toxica, disposta em embalagem
plástica resistente com 40g, aspecto super branca e muito
espessa

00054 20,000UN
COLA instantÂnea, multiuso para artesanato, alta viscosidade,
embalagem de 50g

00055 40,000UN
COLA BRANCA  lavável, não toxica, disposta em embalagem
plástica resistente com 40g, aspecto super branca e muito
espessa

00056 20,000UN
COLA BRANCA lavável, não toxica, disposta em embalagem
plástica resistente com 1kg, aspecto super branca e muito
espessa

00057 1,000CX
COLCHETE  latonado nº 12, feitos em aço galvanizado,
tamanho de 6cm, e capacidade para prender até 270 folhas,
caixa contendo 72 unidades

00058 1,000CX
COLCHETE latonado nº 12, feitos em aço galvanizado, tamanho
de 6cm, e capacidade para prender até 270 folhas, caixa
contendo 72 unidades

00059 6,000UN
CORRETIVO lÍquido, a base de água, inodoro, atoxico,
multiuso, frasco contendo 18ml

00060 1,000CX
ENVELOPE saco kraft natural 80g 176x250mm 34skn – caixa
com 500

00061 1,000UN
ENVELOPE PARDO, COM ABA, MED.: 24X34CM em papel kraft,
80g. caixa com 500 unidades

00062 10,000UN
ESTILETE  estreito, medido 13x1,5cm, em acrílico, com lâmina
0,7cm

00063 20,000UN
ESTILETE estreito, medido 13x1,5cm, em acrílico, com lâmina
0,7cm

00064 2,000RLFIO DOURADO  2mm para artesanato, rolo com 50 metros

00065 20,000RLFITA ADESIVA  crepe, 18mmx50m

00066 20,000RLFITA ADESIVA celulose, transparente em rolo de 45mmx45m

00067 20,000RLFITA ADESIVA dupla face, transparente em rolo de 19mmx30m

00068 20,000RLFITA ADESIVA transparente em rolo de 12mmx30m

00069 5,000RL
FITAS natalinas, 100% poliester, com estampas de natal, cor
predominate dourado, rolo com largura de 6,35cm e 2,00
metros de comprimento

00070 10,000MFIXADOR de contato adesivo, 25 mm, branco, macho+fêmea

00071 5,000CX
GIZ DE CERA com corante atóxico, tamanho grande, caixa
contendo 12 unidades

00072 5,000UN
GRAMPEADOR  corpo metálico, base de 13cm. utiliza grampo
26/6 para 20 fls; 24/6 para 30fls e 23/9 para 30fls.

00073 2,000UN
GRAMPEADOR corpo metálico, base de 13cm. utiliza grampo
26/6 para 20 fls; 24/6 para 30fls e 23/9 para 30fls.

00074 3,000CX
GRAMPO  106/6, para grampeador manual 8 mm caixa com
2.500 pçs

00075 11,000CX
GRAMPO 26/6, fabricado com arame de aço revestido
resistente à oxidação, caixa com 24 pentes com 210 grampos
cada, com um totol de 5.040 grampos
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00076 5,000CX
GRAMPO acc 9/8 - 23/8, galvanizados, caixa com 5.000
unidades

00077 1,000PCIMÃ de geladeira, redondo 25mm, pacote com 100 unidades

00078 2,000PC
IMÃ barra, para artesanato geladeira mosqueteira, rolo com 5
metros, 8mm x 2 mm

00079 1,000UNINFLADOR DE BALÕES  2 bicos, 110v

00080 5,000CX

LAPIS  de cor, caixa com 24 cores vibrantes, anatômico,
formato caixa 20,00 hexagonal, tamanho grande, com lápis
inteiros, ponta resistente atóxico, lavável, que não manche,
para desenhar e pintar sobre papel e similares. composição:
pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e
madeira reflorestada

00081 1,000CX
LAPIS preto, corpo de madeira, dureza 6b, caixa contendo 12
unidades

00082 10,000RLLASTEX  rolo com 10 m, cor branca

00083 1,000CX
LÁPIS preto, corpo de madeira, dureza 6b, caixa contendo 12
unidades

00084 1,000CX
MASSA PARA BISCUIT cor transparente, atóxica, caixa
contendo 10 pacotes de 1kg cada

00085 5,000UN
MOLHADOR DE DEDOS , embalagem plástica, creme atóxico,
peso líquido 12 gramas, para manuseio de papéis e papel
moeda

00086 6,000UN
MOLHADOR DE DEDOS embalagem plástica, creme atóxico,
peso líquido 12 gramas, para manuseio de papéis e papel
moeda

00087 10,000UNNOVELO  de lÃ, 100g, marrom

00088 10,000UNNOVELO de lÃ, 100g, amarelo

00089 10,000UNNOVELO de lÃ, 100g, branco

00090 10,000UNNOVELO de lÃ, 100g, cinza

00091 10,000UNNOVELO de lÃ, 100g, laranja

00092 10,000UNNOVELO de lÃ, 100g, preto

00093 10,000UNNOVELO de lÃ, 100g, vermelho

00094 2,000PC
OLHO REDONDO de plÁstico, com movimento e estampa em
forma de cílios, tamanho 7mm, pacote com 50 pares.

00095 1,000PC
PALITO DE MADEIRA  para churrasco, pacote com 100
unidades, de 25 cm de comprimento

00096 5,000PC
PALITO DE MADEIRA para churrasco, pacote com 100
unidades, de 25 cm de comprimento

00097 10,000RLPAPEL CREPOM rolo de 48cmx2metros, cor branco

00098 10,000RLPAPEL CREPOM rolo de 48cmx2metros, cor rosa claro

00099 10,000RLPAPEL CREPOM rolo de 48cmx2metros, cor rosa pink

00100 30,000PC
PAPEL OPALINE material celulose vegetal, cor branca,
gramatura 180 g/m², tamanho a4 (210mmx297mm), pacote
com 50 folhas

00101 130,000CX
PAPEL SULFITE  alcalino, formato a4 210x297mm, gramatura
75g/m², caixa com 10 pacotes, com 500 folhas cada

00102 100,000UN
PASTA supensa marmorizada, com haste plástica, visor,
etiqueta e grampo plástico, medindo 361 x 240 mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00103 50,000UN

PASTA AZ LOMBO LARGO  lombo largo, ferragem niquelada,
prendedor plástico,
forração em papel monolúcido, lombada e plastificada com
porta etiqueta.

00104 30,000UN

PASTA AZ LOMBO LARGO lombo largo, ferragem niquelada,
prendedor plástico,
forração em papel monolúcido, lombada e plastificada com
porta etiqueta.

00105 200,000UN
PASTA SUSPENSA marmorizada, com haste plástica, visor,
etiqueta e grampo plástico, medindo 361 x 240 mm

00106 1,000UN
PERFURADOR  2 furos, grande, com capacidade para 45 folhas
75grs

00107 1,000UN
PERFURADOR 2 furos, grande, com capacidade para 45 folhas
75grs

00108 3,000UN
PERFURADOR 2 furos, médio com capacidade para 20 folhas
75grs

00109 6,000CR
PILHA alcalina pequena, tamanho aa, 1,5v não recarregável,
cartela com duas unidades

00110 12,000CRPILHA ALCALINA AAA (PALITO) pilha alcalina aaa (palito), 1,5v.

00111 6,000CR
PILHA ALCALINA AAA (PALITO) tamanho aaa, 1,5v não
recarregável, cartela com duas unidades

00112 12,000CRPILHA ALCALINA PEQUENA - AA pilha alcalina pequena - aa

00113 5,000UN
PINCEL ATÔMICO marcador para quadro branco, ponta macia,
unidade 10,00 que apague facilmente, tinta especial, cor azul,
não recarregável

00114 5,000UN
PINCEL ATÔMICO marcador para quadro branco, ponta macia,
unidade 10,00 que apague facilmente, tinta especial, cor preto,
não recarregável

00115 5,000UN
PINCEL ATÔMICO marcador para quadro branco, ponta macia,
unidade 10,00 que apague facilmente, tinta especial, cor
vermelho, não recarregável

00116 7,000UN
PISCA PISCA  em led, cor amalero, 100 lâmpadas, 110v,
comprimento 10 metros, 8 funções

00117 4,000UN
PISCA PISCA em led, cor amalero, 100 lâmpadas, 110v,
comprimento 10 metros, 8 funções

00118 20,000UN
PISTOLA COLA QUENTE  fina, para bastão de cola
termoplastica transparente 7 mm diametro x 30cm 110v,
certificada pelo inmetro

00119 6,000UN
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE fina, para bastão de
cola termoplastica transparente 7 mm diametro x 30cm 110v,
certificada pelo inmetro

00120 5,000PC
PRODUTO artesanato betume da judeia, 100 ml, acrilex, pacote
com 6 und

00121 1,000RL
RENDA de nylon amarela, 10 mm, rolo com 50 metros, 100%
poliamida

00122 1,000RL
RENDA de nylon branca, 10 mm, rolo com 50 metros, 100%
poliamida

00123 1,000RL
RENDA de nylon preta, 10 mm, rolo com 50 metros, 100%
poliamida

00124 1,000RL
RENDA de nylon salmÃo, 10 mm, rolo com 50 metros, 100%
poliamida

00125 1,000RL
RENDA de nylon verde, 10 mm, rolo com 50 metros, 100%
poliamida

00126 1,000RL
RENDA de nylon vermelha, 10 mm, rolo com 50 metros, 100%
poliamida
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00127 5,000UNRÉGUA  acrílica de 30 cm

00128 10,000MTECIDO algodÃo cru, 50x160 cm

00129 5,000M
TECIDO nt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor laranja

00130 10,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140cm de largura,
cpom gramatura aproximada de 45g/m, em cor rosa claro

00131 10,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140cm de largura,
cpom gramatura aproximada de 45g/m, em cor rosa pink

00132 10,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140cm de largura,
cpom gramatura aproximada de 45g/m, em cor verde

00133 10,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140cm de largura,
cpom gramatura aproximada de 45g/m, em cor vermelho

00134 5,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor amarelo

00135 5,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor branco

00136 5,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor lilás

00137 5,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor roxo

00138 10,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor verde

00139 10,000M
TECIDO tnt, 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura,
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor vermelho

00140 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO  tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor amarelo pele

00141 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO  tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor branco

00142 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO  tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor laranja

00143 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO  tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor lilás

00144 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO  tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor preto

00145 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO  tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor violeta

00146 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO fosca para artesanato, tinta
látex pva, a base dágua, emabalagem com 100ml - cor amarelo
ouro

00147 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor azul claro

00148 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor azul escuro

00149 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor marrom

00150 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor rosa bebê

00151 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor rosa escuro

00152 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor verde claro

00153 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor verde escuro
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00154 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor vermelho

00155 2,000UN
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO tinta látex pva, a base
dágua, emabalagem com 100ml - cor vinho

00156 1,000UN
TINTA GUACHE  escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: marrom

00157 1,000UN
TINTA GUACHE  escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: verde claro

00158 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: amarelo

00159 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: azul claro

00160 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: azul escuro

00161 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: branco

00162 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: laranja.

00163 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: preto

00164 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: rosa

00165 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: roxo

00166 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: verde escuro

00167 1,000UN
TINTA GUACHE escolar 250ml, soluvél em água. composição:
pigmentos, água, espersante,carga e conservantes tipo benzo.
produto certificado pelo inmetro. cor: vermelho

00168 2,000RL´FIO dourado, 2mm para artesanato, rolo com 50 metros
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