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0:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
CNPr: 30.728.420/0001-50

Rua Cônego t{estoÍ S/N - Centro - São Bernardo/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 201910006
PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. o23/2org
CONTRATO N' 2O2OOI IOOI3 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. or8/zor9

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PRXTEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ATRAVES DO FLINDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO LADO
A EMPRESA: T DO REGO LIMA EIRELI - T R
COMÉRCIO E SERVIÇOS.

A PREFEITIJRA MLNICIPAL DE SÃO BERNARDO, atÍaves do FIINDO
MT NICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo, inscrita no CNPJ:
30.728.42010001-50 Rua Cônego Nestor S,N - Centro - São BernardoÀ4A, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, TepTesentada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÀO Sf, SÂMIA COELHO
MOREIRA CARVALHO RG: 0ló154552001-2 CPF . 447.037.243-91, brasileira, residente e domiciliada na

cidade Magalhães de Almeida-M4 no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com
a empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - T R COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n".

27.35'I.4621000l-17, sediada na Rua Dr. Área Leào (Zona Sul) NR 849 - Casa B - Centro - Teresina./Pl, neste

ato representada pelo Senhor: Tiago do Rego lima, ponador da Carteira de ldentidade N" 2436EE0 SSPARA
Pl e do CPF n'.018.225.723-12, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n'023/2019, e

PROCESSO ADMINISTRATM N'201910006 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N: 018/2019 que

se regerá pela Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N' 2019t0006 - CPL-PMSB, tendo por objeto fornecimento de Material de expediente,
IntegÍam o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da

Confatâda. Conforme preceituar o afiigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a

dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contÍatual e de RS: 893.458-94 ( oitocentos e noyenta e três mil
quatrocentos e cinquênta e oito reais e noventâ e qustro centavos), que inclui os tÍibutos, encargos, frete
ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contÍato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERIúOS DE REFERÊNCIÂ As despesas decorrentes da contratação da present€

licitâção conerão por conta de Reculsos:

cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.66ó193

Í

I

12.361.0E32.219'1.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40oÁ

339030 000 - Material de Consumo
12.3 65.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola
339030 000 - Material de Consumo
12366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
339030 000 - Material de Consumo
12.361.0050.203 5.0000 - manutenção da secretaria de educação
339030 000 - MateÍial de Consumo

CLÁSULA QUARTA - DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necess'ários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25Yo (vinlÉ e cinco) por
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ESTADO DO MARANHÂO
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FUNDO MUNICIPAL DE E

CNPJ: 30.728.420/0001-50
Rua Cônego Nesbr S/N - Centro - São BeÍnardo/MA

CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo Dn vTcÊNcTa
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n' 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA . DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do ContÍato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação o Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necesyário à regularização da falta do
fomecimenlo observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMf,NTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência barcaria em conta corrente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer eno ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de

correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de pagamento ale que o
problema seja defi nitivamente sanado.

PARAGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação seú feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
coúorme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE nào pagaráj uros de mora por âtraso no pagamento. cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente ContÍato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo goYemo Federal.

CúUSULA NONA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRÁTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que seú responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolúilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário
a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza" mediante solicitação escrita
da CONTRATADÀ, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do Íepresentante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do an. 73, iociso II, alineas a e b da Lei 8.666193.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA

ESTADO DO MARANHÃO
FUÍ{DO ÍTIUNICIPAT DE EDUCAçÃO

CNPJ: 30.728.420/0001-50
Rua Cônego Í{€sbr S/N - Centro - São Bernardo/MA

CLÁUST]LA DÉCIMA - DAS oBRIGÀCÓES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênciA no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviços objeto deste contràto mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronogÍama de entregâ fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua propostâ e ao Anexo YI, observando a

qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da pÍestação do
serviço para representálo na execução do confato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administraüvo, compreendido ente 08:00 h as l2:00
como sendo o horário administrativo para tÍatar sobÍe o contÍato e serviços, de segunda a
sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do p.esente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato,
l) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contÍato respondendo
pelos encargos trabal histas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato
e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efehrado pela Secretaria
Municipal de AdministÍação;
h) Reparar, conigir ou subsútuir, as suas expensas, no total ou em paíe, o objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRINmIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos

artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste ContÍato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora conespondente a 0,3% (três centesimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, ate o limite de l07o (dez poÍ cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anteÍior, a CONTRATANTE podera
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução totâl ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multâ de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
c) Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declarição de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública
enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade seá feita comunicação escrita á
CONTRATADA e publicada no diário oficial do municipio, con$ando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CI-ÁST]LA DÚCIIL{ StrGUNDA . DA RESCISÂO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as cons€qüências corltratuais e
previstas em lei.
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PREFEITURA MUNICIPAL OT SÃO AC
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
CNPJ: 30.728.42010001-50

Rua Cônego ilestor S/Í{ - Centro - São Bernardo/tlA

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o nâo cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
pIazos,
c) - a lenüdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento. nos prazos
estipulados,
d) - o atraso injustihcado no inicio da obra, sewiço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTEi
Í) - a subcontÍatâção total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de AdministÍação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, arotadas na forma do § l" do
art. 67 desta Lei Federal n" 8.666/93'
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA,
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contratol
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esá subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refeÍe o contÍato,
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contÍato além do limite permitido no § l'do aÍ. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escÍita da CONTRATANTE, poÍ prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perurbação da ordem intema ou gueÍr4 ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentÊs dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perurbação da ordem interna ou gueÍra, assegurado I CONTRATADA o direito de

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a

situação;

PARr(GRAFO PBIMf,IRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditôrio e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrâto podeÍá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministÍação nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCf,IRA - Do RECEBTMENTo DoS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.
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FUí{DO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
CNPJ: 3O.728.42OlO001-50

Rua Cônego Í{esbr S/N - Cêntro - São BernaÍdo/MA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os
sewiços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a
disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. OcorÍendo a rejeição pela 2' vez, o contrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. t7 da Lei no t.666/93;

CLÁSULA DÉCtrvIA QUINTA . DAS ALTERAÇÓES
Este contÍato podeú ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n" 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACÁO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação
em resumô, do presente Contralo.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

São Bemardo.Md l0 de janeiro de 2020

SÂMIAC CARVALHO
RG: 016 154

cPF . 44',7 .031 .243
S ecretária De Educação
Contratante

TDO .T COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ no. 27.257.462 ooor-17
Tiago do Rego lima
RG No 2486880 SSPARA PI
CPF no. or8.22s.723-12
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF

001-2
MO

CPF

,7,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN

ESTADO DO MARANHÃO 0,,

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
CNPI: 30.728,420/00O1-50

Rua Cônego Nesbr S/N - CenEo - São Bernardo/ MA

PLANILHA ORÇAMENTARÍA

NR MATF-RIAIS MARCA LTND QTD VLR UNT VLR TOTAL

1 Agenda diária espiral l33x l78mm 352 paginas Jandaia und 892 20,00 r 7.840,00

2 Agenda permanente 134x200mm 160 paginas Jandaia und 892 17.80 15.877.60

Alfinete mapa redondo caixa com 50 und Jocar office cx 528 3,98 2.10t,44

1 Alfinete mapa taca caixa com 50 und Jocar office c\ 528 1.557,60

5 Almofada para carimbo n" 03 Radex und 528 5 q5 3. 141,60

6 Apagador para quadro branco com
compartimento paÍa 2 marcadores

Radex und 1795 6,90 12.3 85,50

-í Apontador 4cm com deposito caixa com 24
und

Leo & 1eo cx 359 29,00 10.411,00

8 Apontador duplo oval com deposito cuxa com
com 24 und

Leo & leo cx t82 69,50 t2.649,O0

9 Apontador simples retangular caixa com 24
und

Leo & leo cx 364 6,90 2.51 1,60

l0 Balão de látex pacote com 50 und São roque pacote 314 8,50 2.669.00

ll Bloco adesivo (rosa, laranja e verde)
38mmx50mm 4x 100 folhas

Jocar o1Íce bls 3t4 8,90 2.794.60

12 Bloco adesivo (rosa, laranja e verde)
76mmx76mm 100 folhas caixa com 24 blocos

Jocar office cx 20 12t.50 2.430.00

Bloco adesivo cubo colorido 76mmx76mm
400folhas

Jocar oÍfice und 5t 22,00 r.122,00

t4 Bloco adesivo( rosa, laranja e verde)
76mmx102mm lO0folhas caixa com 24 blocos

Jocar oÍIce cx 36 154,90 5.576,40

l5 Borracha branca 20 caixa com 20 und Leo & leo cx 14,90 5.423,60

l6 Borracha branca 40 caixa com 40 und Leo & leo cx 364 14,90 5.423,60

t1 Borracha branca 60 caixa com 60 und Leo & leo cx 364 r4,90 5.423,60

Borracha colorida pote com 24 und Leo & leo pt 4t 39,00 1.599,00

l9 Borracha ponteira branca pote com 48 und Leo & leo pt 510 8,50 4.3 3 5,00

20 Botão magneüco 20mm caixa com 12 caÍelas
com 08 und cada

Jocar ofÍice cx l0 81,90 8 r9,00

2l Botao magnético 30mm 6 unds caxa./12

cartelas com 06 und cada

Jocar oÍÍce cx l0 84,00 840,00

22 Cademo brochura l/4 flexivel 48 folhas Jandaia und 3640 1,28 4.659,20

Cademo brochura l/4 flexível 96 folhas Jandaia und 3640 ,§ô 9.100,00

21 Cademo de caligrafia brochura l/4 40fls Jandaia und 3640 9,00 32.760,00

25 Cademo de desenho brochura l/4 capa dura 40
folhas

Jandaia und 3640 3,70 13.4ó8,00

26 Cademo de desenho brochura 1/4 flexivel 40
folhas

Jandaia und 3640 1,19 4.331,60

27 Cademo espiral l/4 flexivel 96 folhas Jandaia und 3640 3,15 I 1.466,00

28 Cademo espiral universitário capa dura l0xl
200 folhas

landaia und 1820 rro{ 23.569,00

Cademo espiral universitário capa dura lxl 96
folhas

Jandaia und I820 8,00 14.560,00

30 Caixa para arquivo morto oficio Dello und 1520 6,00 9.120.00

3l Calculadora de mesa com 08 digitos Jocar office und t02 t7,65 1.800,30

-T4
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32 Calculadora de mesa com l2 digitos Jocar office und t02 23,65 2.412,30
Caneta esferográfica 0.7mm (azul, vermelha e
preta) caixa com l2und

Jocar office cx 51 26,00 1326,00

34 Caneta esferográÍca l.0mm tinta gel caixa
com l2und

Jocar oflice cx 5l 39,60 2.019,60

35 Caneta esferográfica escrita media (azul,
vermelha e preta) caixa com50 und

Jocar office cx 204 §o r§ 12.087,00

36 Caneta esferográfica redonda 1.0mm (azul,
vermelha e preta) caixa com 25und

Jocar office cx 5t 47 ,50 2 42250

37 Cartolina l20g 50x66cm (cores variadas) -
pacote com 100 folhas

Reipel pacote t02 64,00 6.s28.00

38 Clips galvanizados l/0 caixa com 100 und Bacchi 418 3,30 | .577 .40

Clips galvanizados 2/0 caixa com 100 und Bacchi cx 478 3,30 1 57'.7 ,40
40 Clips galvanizados 3/0 caixa com 50und Bacchi cx 478 3,1 5 1.505.70

41 Clips galvanizados 4/0 caixa com 50 und Bacchi cx 4'18 3,15 1.505,70

42 Clips galvanizados 6/0 caixa com 50 und Bacchi cx 478 4,70 2.246,60

43 Clips galvanizados 8/0 vc com 25 und Bacchi cx 4't8 4,00 L912,00

41 Clips niquelados l/0 caixa com 100 und Bacchi cx 478 4,60 2.198,80

45 Clips niquelados 2/0 caixa com I00 und Bacchi cx 178 4,60 2 198.80

.16 Clips niquelados 3/0 caixa com 50und Bacchi cx 118 4,15 1.983,70

4',7 Clips niquelados 4/0 caixa com 50 und Bacchi cx 4'78 4,15 r.983,70

48 Clips niquelados ó/0 caixa com 50 und Bacchi cx 118 6,30 3.01 1,40

49 Clips niquelados 8/0 vc com 25 und Bacchi cx .178 5.10 2.437,80

50 Cola bastão l0 gÍamas caixa com l2und l,eo & leo cx 102 t6,00 1.632,00

5l Cola bastão 2l gramas caixa com l2und Leo & leo cx t02 24,90 2.539,80

52 Cola bastão 4Ogramas caixa com 6 und Leo & leo cx 102 20,90 2.131,80

53 Cola branca 1 kilo caixa com 6 und Leo & leo cx 20 141,00 2.820,00

54 Cola branca 5009 caixa com 6und Leo & leo cx 20 88,20 1.764,00

Cola branca escolar liquida 40 gramas caixa
com l2 und

Leo & leo cx 20 20,20 404.00

56 Cola branca escolar liquida 90 gramas caixa
com 12 und

Leo & leo 20 3'7,20 744,00

Cola colorida 20g 6cores pacote com 8cx Leoarte pacote 20 106,00 2 120,00

58 Cola com brilho 20g (cores variadas) pacote
com 6 tubos

Leoane pacote 20 15,25 305,00

59 Cola com brilho 209 6cores pacote/8cx Leoarte pacote 20 106,00 2.120,00

60 Cola de isopor 90g Acrilex und 885 5,40 4.779.00

6l Cola em fita 8mmx8m caixa com 12 unid Leoarte cx 20 I 17,00 2 340.00

62 Cola instantanea 20g alta üscosidade carxa
com l2 und

Leoane cx 20 117,00 2 340.00

63 Cola instantanea 20g baixa viscosidade caixa
com 12 und

Leoarte cx 20 I 17,00 2 340,00

64 Cola quente bastão silicone fina pacote com
lkilo

Leoarte kg 61 64,30 3.922.30

65 Cola quente bastão silicone grossa pacote com
lkilo

Leoarte kg 6l 64,20 3.916,20

66 Compasso escolar metal Leo & leo und 204 L652,40

67 Corretivo liquido base de agua lEml caixa com
l2 und

Jocar otÍce cx t02 45,OO 4.590,00

c.,
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68 Envelope 1lOxl70mm Scrity und 1320 0,15 198,00

69 Envelope l25xl76mm Scrity und r 320 0,15 198,00

Envelope 162x229mm Scrity und 1320 ô r§ 330,00

7t Envelope l76x250mm Scrity und 1320 0,29 382.80

72 Envelope l85x248mm Scrity und 1320 0,30 396,00
'73 Envelope 200x280mm Scrity und 1320 0,35 462,O0
'74 Envelope 229x324mm Scrity und 6600 0,40 2.640,00

15 Envelope 240x340mm Scrity und 6600 0,45 2.970,00
'76 Envelope 250x353mm Scrity und 2640 0,55 1452,00

77 Envelope 260x360mm Scrity und 2640 o §{ L452,00

EnYelope 8Ox I l5mm Scrity und 1320 0,12 158,40

'É Envelope 97xl25mm Scrity und 1320 0,13 l',71,60

80 Estilete estreito emborrachado 9mm Leoarte und 264 8,30 2.19 t,20

81 Estilete largo embonachado l8mm Leoarte und 264 13,50 3.564,00

82 ExtÍator de grampo Jocar office und 478 55ô 2.629,O0

83 ExtÍator de grampo espatula caixa com 12 und Jocar oÍÍce cx 5I 29,80 1.519,80

84 Fita crepe l8mmx3omt Adelbras und 660 4,00 2.640,00

85 Fita dupla face acrilico 24mmx3Omt Adelbras und 660 10,10 6.666,00

86 Fita durex 12x30 pacote com l0und Eurocel und 264 q§ô 2.508,00

81 Fitâ kÍaft l8mmx50mt Adelbras und 418 9,20 4.397,60

88 Fita kraft 48mmx45mt Adelbras und 178 4,00 L912,00

89 Fita transpaÍente I 8mmx5omt Adelbras und 4',78 1,80 860,40

90 Fita transparente 48mmx45ml Adelbras und 478 4,00 L912,00

91 Folha de isopor 20mm Ipecol 146 7 ,60 3.389,60

92 Folha de isopor 30mm Ipecol und 146 '7 ,60 I 389,60

93 Folha de isopor 40mm Ipecol und 446 I1,70 5.218.20

Folha de isopor 50mm Ipecol und 446 13,70 6.1 10,20

,'5 Furador artesanato l6mm caixa com 24 und Leoarte cx 6 402,00 2.412.00

96 Furador artesanatô 25mm caixa com l2 und Leoarte cx 6 342,OO 2 052,00

97 Giz de cera l2 cores fino 8x88mm pacote com
l2 und

pacote 157 42,50 6.6'12,50

98 Giz de cera 12 coÍes grosso l0xl00mm pacote
com 12 und

Leo & leo pacote 157 79,00 12.403,00

99 Gz liquido (cores variadas) caixa com 12 und Jocar office cx 20 122,00 2.440,00

t00 Grampeador metal 100 folhas Jocar office und 41 95,60 3.9 r 9,60

101 Grampeador metal I L5cm pequeno 20 folhas Jocar offrce bls t52 19,80 3.009,60

t02 GÍampeador metal t3cm pequeno 25 folhas Jocar oÍIice und t52 21,50 3 268,00

103 Grampeador metal 240 folhas Jocar office und 20 164.60 3 292,OO

104 Grampeador metal 50 folhas Jocar office und ,í0 59,00 2.360,00

105 Grampeador metal de mesa 20cm 30 folhas Jocar oÍfice und 58 40,30 2.337 ,40

106 Grampeador tipo alicate metal 25 folhas Jocar oÍfice und 3 2,30 1.550,40

107 Grampo cobreado 2616 caixa coml000 und Jocar office cx 1320 1,75 2.310,00

t08 Grampo cobreado 2616 caixa com5000 und Jocar office cx 660 6.65 4.389,00

109 Grampo galvanizado 106/6 caixa com3500 und Jocar oÍfice cx 102 12,70 t.295,40

110 Grampo galvanizado 106/E caixa com2500 und Jocar otlce cx t02 I 1,00 t.122.00

q
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l1l Grampo galvanizado 23l10 caixa coml000 Jocar olfice cx 239 5,60 1.338,40

t12 Grampo galvanizado 23l13 caixa com 1000 Jocar ollce cx 239 6,50 L 5 53,50

lll Grampo galvanizado 2616 caixa com 1000 und Jocar office cx 204 1,65 336,60

114 Grampo galvanizado 2616 caixa com5000 und Jocar office cx 204 6,00 1.224,00

ll5 Grampo plastico pacote com 50und Dello pacote 102 18,20 l 856,40

6 Grampo trilho 80mm metal caixa com50 und Jocar office cx 102 14,00 L42E,00

tt7 Hidrocor 06 cores estojo leoeleo Leo & leo und 1820 2.40 4.368,00

u8 Leo & leo pacote 364 12,80 4 659.20

I l9 Jogo geometrico l.grau/4 pecas caixa com l2 Leo & leo cx 36 89,50 3.222,00

Lápis l2 cores aquarelavel madeira und com
pincel

Leo & leo cx )) ,rl 8.080,80

Lápis l2 cores resina apagavel triangular Leo & leo cx 364 I 1,10 4.040,40

t22 Lápis grafite hb madeira fsc redondo caixa
com l44und

Leo & leo cx 15 14t,70 2.125,50

123 Lápis grúte hb resina ecologico sextavado
caixa com 144 und

Leo & leo cx 20 51,00 1.020,00

t24 Lápis grúte hb resina preto redondo caixa
com 144 und

Leo & Ieo cx 20 57,10 1.142,00

r25 Lápis grafite hb resina preto sextavado caixa
com 144 und

Leo & leo 20 57,10 1.142.00

t26 Lápis técnico grafite 2b madeira caixa coml2
und

Leo & leo cx 20 I 1,30 226,00

127 Lápis técnico grafite 4b madeira caixa coml2
und

Leo & Ieo c\ 20 11.30 226,00

r28 l,rápis técnico grafite 6b madeira caixa com l2
und

Leo & leo c\ 20 12,30 246,00

129 Lápis tecnico grahte 8b madeira caixa coml2
und

Leo & leo cx 20 14,60 292.00

r30 Lapiseira 0.5 pote com 24 und Leo & leo pote 10 106,50 1.065,00

I

V2
Lapiseira 0.7 pote com 24 und Leo & Ieo pote l0 106,50 1065,00

Lapiseira 2.0 pote com 24 und Leo & leo pote l0 61,00 610.00

l3i Livro de ata São dominsos und 408 13,00 5.304,00

134 Livro de ponto l/4 São domingos und 408 r5,00 6. 120,00

135 Livro de protocolo São domingos und 408 14,00 5 ',t t2,00

136 MaÍca texto (cores variadas) caixa com l2 und Jocar oÍfi ce cx 102 24,80 2.529,60

t37 Marca texto gel amarelo/laranja caixa com
l2x2

Jocar office cx l0 100,30 1.003,00

r38 Marca texto gel amarelo/rosa caixa com l2x2 Jocar office cx l0 100,30 1.003,00

r39 Marca texto gel amarelo/verde caixa com l2x2 Jocar ofEce cx 10,5 100,30 1 .053,1 5

140 Marcador hidrográfico ponta redonda (azul,
pÍeto e vermelho) caixa com 12 und

Leo & leo c\ 102 17,30 1.764,60

141 Marcador para cüretroprojetor ponta dupla
lmm e 0.4mm preto caixa com l2 und

Jocar office cx 20 44,30 886.00

142 Marcador para quadro branco (azul, preto e

vermelho) caixa com l2 und
Jocar oflce Çx 5l 194,00 9.894,00

r43 Marcador permanente (azul, preto e vermelho)
caixa com l2und

Jocar oÍIice cx 5l 162,50 8.287,50

t44 Marcador permanente ponta redonda slim
(azul. preto e vermelho) caixa com 12 und

Jocar oÍlice Çx 102 26,80 2.733,60

q
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145 Massa de modelar l80g l2 cores pacote c /12
und

Leo & leo pacote 5l 67,00 3 417,00

146 Massa para artesanato (cores variadas) pacote
com 50 gramas

Leoarte pacote 204 6,30 t.285,20

147 Mina de grafite hb 0 smm blisteÍ/2 tubos caixa
coml2 blister

Leo & leo cx 20 38,20 '764,00

t48 Mina de grafite hb 0.7mm blisteÍ/2 tubos caixa
com l2 blister

Leo & leo Çx 20 38,20 764,00

149 Leo & leo cx 20 12,30 246,OO

150 Molhador de dedos 129 Radex und 204 3.20 652,80

l5l Pzpel a4 2l0x297nm resma com 500 folhas Copimax resma 3140 25,80 81.012,00

Papel camurça (cores variadas) pacole com 25
folhas

Reipel pacote 102 25,40 2 590,80

Papel carbono caixa com 100 folhas Radex cx 't02 21,50 2.193.00

154 Papel cartão caÍtâz (cores variadas) pacote com
20 fothas

Reipel t02 20,80 2.121.60

155 Papel canolina laminada (cores variadas)
pacote com 20 folhas

Reipel pacote 102 39,40 4.018,80

156 Papel color set (cores variadas) pacote com 20
folhas

Reipel pacote 102 18,00 1.836,00

157 Papel couchê (cores variadas) pacote com 40
folhas

Reipel pacote 102 29,00 2.958,00

Papel crepom (cores variadas) caixa com 40
folhas

Reipel cx 102 39,60 4.O39,20

159 Papel foto adesivo a4 1359m2 pacote com 50
folhas

Jocar oflice pacote t02 51 tô 5 416,60

160 Papel foto brilho locmxl5cm 2609m2 pacote

com 20 folhas
Jocar otÍce pacote t2 5,60 1.019,20

I6t Papel foto brilho a3 l80gm2 pacote com 20
folhas

Jocar oÍfrce 182 27,00 4.914,00

Papel foto brilho a4 l80gm2 pacote com 50

folhas
Jcrcar oÍI ce pacote 182 32,00 5.824,00

163 Papel foto brilho a4 2309m2 pacote com 50

folhas
Jocar office pacote t82 3 8,50 7 .007,00

r 6.t Papel foto dupla face a4 2009n2 pacote com
20 folhas

Jocar office pacote 182 17.60 3.203,20

165 Papel foto fosco/matte a4 1089m2 pacote com
100 folhas

Jocar office pacote I82 39,50 7.189,00

166 Papel laminado (cores vaÍiadas) pacote com 40
folhas

Reipel pacote 182 41,80 7 .607.60

Papel madeira krú ouro 75 gramas 80x120cm
- pacote com 100 folhas

Reipel pacote t82 119,00 21.658.00

168 Papel micro - ondulado (cores variadas) pacote

com l0 folhas
Reipel pacote 182 24,30 4.422,60

r69 Papel oficio 2l6x330mm resma com 500
folhas

Copimar resma 5t0 29,50 l5 045,00

t70 Papel peso 40kg 66x96cm - pacote com 100
folhas

Reipel 20 123,80 2.4'76,00

171 Papel seda 48x60 (cores variadas) pacote com
100 folhas

Reipel pacote 204 2t,20 4 324,80

172 Pasta az Jocar office und 510 15,50 7.905,00

173 Pasta com aba elástica 2cm Dello und '714 '7.70 5.497,80

4
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t74 Pasta com aba elástica fina Dello und 1530 3.366,00
175 Pasta suspensa marmoiza az Dello und 201 3,90 '795,60

t76 Percevejo dourado caixa com 100 und Jocar office cx 204 3,30 673,20
t77 Perfurador de metal 2 furos 30 folhas Jocar office und 5l §, 1ô 2.667,30
r78 Perfurador de metal 2 furos 50 folhas Jocar oÍIce und 20 141.00 2.820,00
t79 Pincel escolar chato noO pacote com l2 und Leo & leo pacote I82 r 5,70 2.85'7 ,40
I80 Pincel escolar chato n'10 pacote com l2 und Leo & leo pacote 182 19,00 3 458,00
181 Pincel escolar chato nol2 pacote com l2 und Leo & leo pacote 2l,00 3.E22,00

182 Pincel escolar chato nol4 pacote com 12 und Leo & leo pacote 182 22,30 4.058,60

l8l Pinc€l escolar chato nol6 pacote com l2 und Leo & leo pacote 182 )< rn 4 586,40

Pincel escolarchaton'18 pacote com l2 und Leo & leo pacote 182 2',7 ,80 5.059,601

}ís Pincel escolaÍ chato n'2 pacote com l2 und Leo & leo pacote t82 16,00 2.912,00

r86 Pincel escolar chato no20 pacote com 12 und Leo & leo pacote 182 33,30 6.060,60

t87 Pincel escolar chato no4 pacote com l2 und Leo & leo pacote 182 t6.80 3.057,60

188 Pincel escolar chato no6 pacote com 12 und Leo & leo pacote 182 16,80 3.057,60

189 Pincel escolar chato no8 pacote com l2 und Leo & leo pacote 182 17,30 3 148,60

190 Pistola para cola quente grande Leoarte und 182 29.80 5.423,60

l9l Pistola paÍa cola quente pequena Leoarte und 182 23,00 4.186,00

192 Placa de eva atoalhado 40cmx48cm (cores
variadas) pacote com 5 folhas

Leoarte pacote 7t 38,80 2 7 54,80

t93 Placa de eva colorido 40cmx48cm (cores
variadas) pacote com l0 folhas

Leoarte pacote 204 22,80 4 651 ,20

194 Placa de eva colorido 40cmx60cm (cores

variadas) pacote com l0 folhas
LeoaÍte pacote 204 28.20 5.752,80

195 Placa de eva estampado 40cmx60cm
(estampas variadas) pacote com 5 folhas

LeoaÍe pacote 102 43,00 4.386,00

41 35,00 l.435,00196 Prendedor de metal 19mm pote com 40 und Jocar office pt

Prendedor de metal binder preto 32mm pote
com 24 und

Jocar oÍIce pt 102 18.80 I 917,60

Jocar office pt 102 ,l lí) 2.274.60t98 Prendedor de metal binder preto 5lmm pote
com l2 und

estoJo t02 24.OO 2.448,00t99 Prendedores de alfinete e clips Jocar office

169,25 5.246,7 5200 Quadro branco de amilico 120x0,90cm Easy offrce und 3l
und 31 268,00 8.308,00201 Quadro branco de acrilico l20x200cm Easv office

1020 5,00 5. r00,00202 Regua de aluminio 30 cm Jocar office und

und 3060 2.10 6.426,00203 Regua plástica 30 cm pacote com 25 und Leo & leo

160 3.672,00204 Regua plástica 50 cm pacote com 25 und Waleu und 1020

Leo & leo und 1020 3,60 3.672.00205 Tesoura escolar plástica 127mm caixa com 24
und

22,30 4.549,20206 Tesoura multiuso inox 21cm cúo
emborrachado

Leoarte und 204

und 102 74,20 7.568,40207 Tesoura multiuso inox 23 5cm und Leoarte

und 102 40.20 4.100,40208 Tesoura multiuso inox 3d 40gnus 21Omm

209 Tinta marcador permanente 20ml (azul, preto e

vermelho) caixa com 12 und
Jocar office cx t02 58,00 5.916,00

210 Tinta para carimbo 40ml Radex und 204 4,80 9',79,20

211 Tnt (cores variadas) 409Ílm2 rolo com 50mt Dubflex 20 79.70 1.594,00

893.458,94
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