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PREFEITURÂ MUí{ICIPAL DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERI{ARDO COETHO DE ALMEIDA NO E62 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CÍ{PJ: 06.125.389/O0O1-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 201910006
PREGÃO PRESENCIAL - SRP No. o2,/2o7g
CONTRATO N" 2O2OOI IOOIO CPL- PMSB/I{A
ATA DE REGISTRO DE PR.EÇOS No. o18/2o19.

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO,&TA E DO OUTRO LADO A
f,MPRESA: T DO REGO LIMA EIRELI - T R
coMÉRCro E SERVrÇOS

A PREFEITURA MUNICTPÀL DE SAO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito
Público Intemo, inscrita no CNPJ n" 06.'125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 861

- Centro, SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada
representado neste ato pelo Secretário de Administraçãor MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG:
2330237- SSP/PA CPF . 426.251 .492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bemardo[r{A, no uso de

suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: T DO REGO LIMA EIRELI
- T R.COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ no . 27.357.462/ooot-t7, sediada na Rua
Dr. Área l*áo (7nna Sul) NR 849 - Casa B - Centro - Teresina/Pl, neste ato representada
pelo Senhor: Tiago do Rego lima, portador da Carteira de Identidade No 2436880 SSPARA
PI e do CPF no. ot8.z2S.Z2B-72, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, residente
e domiciliado na cidade de Teresina/Pl,, doravante denominada CONTRATADA, têm entre sijusto
e pactuado, nos lermos contidos na proposta objeto do PP n'02312019, e PROCESSO ADMINISTRATM
N'201910006 e da ATA DE RECISTRO DE PREÇOS NR: 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' 201910006 CPL-PMSB, tendo por objeto lornecimento de Mat€rial de expediente,
Integram o presente contÍato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da

Conúatada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculagão ao edital de licitação ou termo que a

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contrahral é de Rll: 406,541.00 ( qurtroc€ntos e seis mil quinhentos
e qutrenta e um Íeâis ), que inclui os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam
sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECUR§OS FINANCEIROS
DOS TERMO§ DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presenle

licitação conerão por conta de Recursos:

FINANÇAS 04.122,OO5O.20I2.OOOO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
339030 OOO_ MATERIAL DE CONSLMO

CLÁSULA QUARTA . DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supÍessões
que se fizerem necessários no fornecimento dos mateÍiais, objeto deste contrato, até 25oÁ (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contÍato, em observância ao art. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CI,IUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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ÊmuaooPREFETTURA MUNICTPAL oe sÂo s
ESTADO OO l,lAmnXÃO

eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cENTRo - sÃo gennlnoo/lqa
CNPJ: 06.125.389/O0O1-88

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31112/2020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n'8.666/93, e suas alteraçôes.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALAZAÇÀO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Administração que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necesúrio à regulariz-açâo da falta do fomecimento observando, bem
como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTtr\,IA . Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal conespondente aos produtos adquiridosjá 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.

PARAGRAFO PRJMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta conente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
nesle Contrato.

PARÁGRÀFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por paÍte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate que o
problema seja defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO 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 Sewiço - FGTS. Tal
comprovagão seú feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND, Bem como, manter
conforme aÍigo 55 inciso )(Itr 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 qualificaçào
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagaráj uros de mora por atraso no pagâmento, cobrado
aÍaves de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contúrias.

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

CLAUSULA NONA. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obri gar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da execução do obj eto do presente contÍato. Ao servidor
designado, c.ompete enüe outras obrigaçõ€s, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro prôprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário
a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestezq mediante solicitação escritâ

da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos,
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do repÍesentante

deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o obj eto do contrato na forma do âí. 73, inciso II, alineas a e b da Lei 8.666193.

DI INIA - DA BRI ES DA CO
O presente ContÍato não poderá ser objeto de cessão ou transferêncja, no todo ou em paÍe.
A CONTRATADA obrigar-se-á a: ,l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALi|EIDA I{o 862 - CEIi|TRO - SÃO BERí{ARDO/Ir|A
CÍ{PJ: 06.125.389/0OO1-88

L

â) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Ànexo VI, observando a
quatidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestâção do
serviço para representáJo na execução do contâto e prestaÍ esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e Íiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado,
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tÍatar sobre o conüato e sewiços, de segunda a
sexla-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integÍantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contÍato;
í) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciai s resultantes da execução do contÍato
e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decoÍentes
de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efehrado pela Secretaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigiÍ ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRnmRA. DAS PENALDADES
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 81 a 88.

PARÁGRArO PRIMERO - O aÍaso injustificado no cumprimento do objeto deste ContÍato zujeitará a
CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,30Á (três centésimos por cento) ao dia" sobre o valor do
fomecimento, até o limite de 10oÁ (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,

gaÍantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Conrato,
as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 70 (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) DeclâÍâção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os moúvos determinantes da punição.

e) As sanções previstas nas alineas "a", "C' e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escritâ à
CONTRATADA e publicada no diário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advenências e multa de mora.

cLÁsULA DÉCtruA SEGUNDA - DA RESCISÁO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as

previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçõ€s, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos; /rK
l
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO E62 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: O6.125.ita9/O0O1-88

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos pÍazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obr4 serviço ou fornecimento,
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
0 - a subcontratâção total ou parcial do seu objao, 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 contÍato;
g) - o desalendimento das determinações regulares emaladas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimenlo reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo do
art. ô7 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 estÍutuÍa da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esú subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o confato,
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contralo além do limite permitido no § l' do aí. 65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por pnzo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 grave
pertrrÍbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente impreüstas
desmobilizações e mobilizações e outras preyistas, asseguÍado a CONTRÀTADA,
nesses casos, o direito de optar 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
decorrentes dos fornecimentosjá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a

situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos aulos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por alo unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

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

CLÁSULA DÉCTMA TERCETRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão seÍ entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
i ntegrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Decim4 sendo que os
serviços que não saüsfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a
disposição da CONTRATADA, para seÍem corrigidos, dentÍo do prazo estúelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A cdtério da Prefeitura Municipal de SÁo BEI{NAI{DO podeú ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços §eitado. Ocorrendo a rejeição pela T vez. o contralo poderá ser 4
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rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias corridos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstâs no Art.87 da Lei no 8,666/93;

CLÁSULA DÉCIMÁ QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Este conEato poderá ser alterado, com as devidas justificaüvas, no caso pÍevisto no art. da Lei n" 8.666/93.

CLÀUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICÀCÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação
em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTMA - DO FOR0
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhào, será o competente para dirimiÍ dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado colforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela paÍes e testemunhas abaixo.

São Bernardo-MA, l0 dejaneiro de 2020

,I^ s/- /l--,
D SILVA DE SOUSA

RG 233 SSP/PA
cPF.426.251 492-',72

Secretário de Administração

TDO L
CNPJ n'. 27.3 57 -17

Tiago do Rego lima
RG N" 2436880 SSPARA PI
CPF r". 018.225.723-12
CONTRATADA

TESTEMT]NHAS

CPF

.TR oMÉRCIO E SERVrÇOS

(:.

CPF
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Planilha orçamenária

6

NR MATERIAL I![dRCA UND QTD VALR
UNIT

VALOR TOI AI,

I
Agenda diária espiral l33xl78mm
352 paginas

Jandaia und 600 20.00 12.000,00

a Agenda permanente l34x200mm 160
paltnas

Jandaia und 600 17,80 10.680.00

Alfinete mapa redondo caixa com 50
und

Jocar oÍfice cx 400 3,98 1.592,00

4 Alfinete mapa taca caixa com 50 und Jocar offrce cx 400 L 180,00

5 Àmofada para carimbo n' 03 Radex und 400 5,95 2.380,00

Apontador simples retangular caixa
com 24 und

Leo & leo cx 200 6,90 L380,00

'7 Balão de látex pacote com 50 und São roque pacote 200 8,50 1.700,00

8
Bloco adesivo (rosa, laranja e verde)
38mmx5omm 4x100 folhas

Jocar office bls 200 8.90 1.780,00

9
Bloco adesivo (ros4 laranja e verde)
76mmx76mm 100 folhas caixa com
24 blocos

Jocar office cx 20 121,50 2.430,00

l0 Bloco adesivo cubo colorido
7ómmx76mm 400folhas

Jocar office und 50 22,00 1.100,00

lt
Bloco adesivo( rosa, laranja e verde)
76mmxl02mm l0Ofolhas caixa com
24 blocos

CXJocar otlce 20 154,90 3.098,00

12 Borracha colorida pote com 24 und Leo & leo pt 40 39,00 1.560,00

ll Borracha ponteira branca pote com
48 und

Leo & leo pt 500 8,50 4.250,00

t4
l0 81,90Botão magnetico 20mm caixa com

l2 caíelas com 08 und cada
Jocar offrce cx 819.00

Botao magnetico 30mm 6 unds
caxa./I2 cartelas com 06 und cada

Jocar oÍl'i ce cx l0 84,00 840,00

Caixa para arquivo morto oficio Dello und r000 6,00 6.000,00

t'l Calculadora de mesa com 08 digitos Jocar office und 100 17.65 1 .765,00

t8 Calculadora de mesa com l2 digitos Jocar office und r00 23.65 2.365.00

t9 Caneta esferográhca 0.7mm (azul,
vermelha e preta) caixa com l2und

Jocar office cx 50 26,00 1.300,00

20
Caneta eslerográfica l.omm tinta gel

caixa com 12und
Jocar otl'i ce cx 50 39.60 1.980.00

Jocar oflice cx 200 sg )§ 1 1.850.00
2l

Caneta esferográfi ca escritâ media
(azul, vermelha e preta) caixa com50
und

cx 50 47,50 2.375,00
22

Caneta esferográfica redonda L0mm
(azul, vermelha e preta) caixa com
25und

Jocar office

23
Cartolina l20g 50x66cm (cores
variadas) - pacote com 100 folhas

Reipel pacote 100 64,00 6.400,00

c\ 400 3,30 1.320.00Clips galvanizados l/0 caixa com
100 und

Bacchi

25
Clips galvanizados 2/0 caixâ com
100 und

Bacchi cx 400 3,30 L320,00

400
26

Clips galvanizados 3/0 caixa com
5Ound

Bacchi CX 3.15 L260,00
1,,

l5

l6

I
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33

34

46

27
Clips galvanizados 4/0 caixa com 50
und

Bacchi cx 400 3,15 1.260,00

28
Clips galvanizados 6/0 caixa com 50
und

Bacchi cx 400 4.70 1.880,00

29
Clips galvanizados 8/0 vc com 25
und

Bacchi cx 400 4,00 1.600,00

30
Clips niquelados l/0 caixa com 100
und

Bacchi cx 400 4,60 1.840,00

3l Clips niquelados 2/0 caixa com 100

und
Bacchi cx 400 4,60 L840.00

32
CIips niquelados 3/0 caixa com
50und

Bacchi cx 400 4,15 1.660.00

Clips niquelados 4/0 caixa com 50

und
Bacchi cx 400 4,15 1.660,00

Clips niquelados 6/0 caixa com 50

und
Bacchi cx 400 6,30 2 520,00

35 Clips niquelados 8i0 vc com 25 und cx 400 5,10 2.040.00

36
Cola bastão l0 gramas caixa com
l2und

Leo & leo CX 100 16,00 L600.00

3'7 Cola branca I kilo caixa com 6 und Leo & leo cx 20 I41,00 2.820.00

38
Cola branca escolar Iiquida 90
ptramas caixa com 12 und

Leo & leo cx 20 37 ,20 744,00

39
Leoarte cx 20 I 17.00 2.340,00Cola em fita 8mmx8m caixa com 12

unid
cx 100 45,00 4.500,00

40
Conetivo liquido base de agua 18ml
caixa com l2 und

Jocar ollce

Scrity und 1000 0.15 150,004l Envelope I l0x170mm

1000 0.t s 150,00Envelope 125xl76mm Scrity und

und r 000 0,25 250,0043 Envelope 1ó2x229mm Scrity

1000 o,29 290,0044 Envelope 176x250mm Scrity

r 000 0,30 300,0045 Envelope l85x248mm ScÍity und

Envelope 200x28omm Scrity und 1000 0,3s 350,00

47 Envelope 229x324mm Scrity und 5000 0,40 2.000,00

2.250.0048 Envelope 240x340mm Scrity und 5000 0,45

Scrity und 2000 0,55 1.100,0049 Envelope 250x353mm

und 2000 0,55 t. 100,0050 Envelope 260x360mm ScÍity

und 1000 0,12 120.005l Envelope 80x l 15mm Scrity

1000 0,13 130.00Scrity und52 Envelope 97x 125mm

1.660.00und 200 8,3053 Estilete estreito emborrachado 9mm Leoarte

und 200 l3,50 2.700.00Leoane54 Estilete laÍgo embofiachado l8mm
2.200.00Jocar oÍIce und 400 5,5055 Extrator de grampo

29.80 1.490,00Jocar office cx 50
56

ExtÍator de grampo espatula caixa
com 12 und

4,00 2.000,00Fita crepe l8mmx3omt Adelbras und 50057

und 500 10,10 5.050.0058 Fitâ dupla face acrilico 24mmx3omt Adelbras

und 200 9.50 1.900.0059 Fita durex 12x30 pacote com lound Eurmel

und .100 oln 3.680,0060 Fita kraft l8mmxsomt Adelbras

l 600,0061 Fita krú 48mmx45mt Adelbras und 100 4,00

400 1,80 72o.0y62 Fita tÍaflsparente 18mmxsomt Adelbras und

und 400 4,00 vqeo63 Fita transparente 48mmx45mt Adelbras

?
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1?

7t

82

6.1
Furador artesanato l6mm caixa com
24 und

Leoarte cx 5 402,00 2.010,00

65
Furador artesanato 25mm caixa com
12 und

Leoarte cx 5 342,00 1.710,00

66 Grampeador metal 100 folhas Jocar offrce und 40 95,60 3.824,00

6'1
GrampeadoÍ metal I Lscm pequeno
20 folhas

Jocar office bls 100 19,80 1.980,00

68
Cnampeador metal l3cm pequeno 25
folhas

Jocar office und 100 21,50 2 1s0,00

69 CÍampeador metal 240 folhas Jocar office und 20 164,60 3.292,00

7o Grampeador metal 50 folhas Jocar oÍfice und 30 59,00 t.'770,0o

Grampeador metal de mesa 20cm 30
folhas

Jocar office und 40 40,30 L612,00

Grampeador tipo alicate metâl 25
folhas

Jocar office und 40 32,30 L292,00

'73 Grampo cobreado 2616 caixa
coml000 und

Jocar office cx 1000 1,75 1750.00

74
Grampo cobreado 2616 caixa
com5000 und

Jocar office 500 6,65 3.325,00

75
Grampo galvanizado 106/6 caixa
com3500 und

Jocar office cx 100 12,70 1.270,00

76
Grampo galvanizado 106/8 caixa
com2500 und

Jocar oÍTice cx 100 I 1,00 l.100.00

77
Grampo galvanizado 23110 caixa
com 1000

Jocar office cx 200 5,60 1.120,00

78
Grampo galvanizado 23/13 caixa
com 1000

Jocar oflce c\ 200 6,50 l.300,00

79
Grampo galvanizado 261 6 caixz
com 1000 und

Jocar office cx 200 1,65 330.00

cx 200 6,00 L200.00
80

Crrampo galvanizado 2616 caixa
com5000 und

Jocar office

pacote 100 18,20 1.820,008l Grampo plastico pacote com 5ound Dello

Jocar ofÍice cx 100 t4,00 1.400,00Grampo trilho 80mm metal caixa
com50 und

Leo & leo und 1000 2,40 2.400.0083

cx t5 141,70 2.125.50
84

Lápis grafite hb madeira fsc redondo
caixa com l44und

Leo & leo

cx 2í) 51,00 1.020,00
85

Lápis grahte hb resina ecologico
sextavado caixa com 144 und

Leo & leo

20 57,10 1.142,00
86

Lápis grafite hb resina preto redondo
caixa com 144 und

Leo & leo cx

226,00cx 20 I 1,30
8'1

Lápis técnico grafite 4b madeira
caixa coml2 und

Leo & leo

246,00Leo & Ieo cx 20 12,30
88

Lápis técnico grafite 6b madeira
caixa com l2 und

2Í) 14,60 292.00
89

Lápis técnico grúte 8b madeira
caixa coml2 und

Leo & leo cx

1.065,00Leo & leo pote 10 106,5090 Lapiseira 0.5 pote com 24 und

Leo & leo pote l0 106,50 r 065,009t Lapiseira 0.7 pote com 24 und

l0 61,00 610,0092 Lapiseira 2.0 pote com 24 und Leo & leo pote

13,00 5.200,0093 Livro de ata São domingos und 400

und 400 15,00 0094 Livro de ponto l/4 São domingos

São domingos und ,100 14,0095 Livro de protocolo

€
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t0l

ltl
112

96
Marca texto (cores yariadas) caixa
com 12 und

Jocar ofÍce cx t00 24,80 2.480,00

97
Marca texto gel amarelo/laranja caixa
com l2x2

Jocar office cx 10 100,30 L003,00

Marca texto gel amarelo/rosa caixa
com l2x2

Jocar office cx 10 100,30 L003,00

99
Marca texto gel amarelo/verde caixa
com l2x2

Jocar oflice cx t0 100,30 L003,00

100
Marcador hidrográfi co pontâ redonda
(azul, preto e vermelho) caixa com
12 und

Leo & leo cx 100 17,30 I 7t0,00

Marcador para cd/retÍoproj etor ponta
dupla lmm e 0.4mm preto caixa com
l2 und

Jocar ofÍice cx 20 44,30 886,00

Marcador para quadro branco (azul,
preto e vermelho) caixa com 12 und

Jocar office cx 50 194,00 9.700,00

103
Marcador permanente (azul, preto e

vermelho) caixa com I 2und
Jocar ofÍice gx 162,50 8 125,00

cx 100 26,80 2.680.00
104

Marcador permanente ponta redonda
slim (azul, preto e vermelho) caixa
com l2 und

Jocar office

c\ 20 38.20 764,00
105

Mina de grúte hb 0.5mm blister/2
tubos caixa com12 blister

Leo & leo

cx 20 38,20 7 64,00
106

Mina de grúte hb 0 7mm blister/2
tubos caixa com12 blister

Leo & leo

cx 20 t2,30 246,00
t01

Mina de grafite hb 2.0mm Sund caixa
com l2 tubos

Leo & leo

3,20 640,00108 Molhador de dedos I2g Radex und 200

Papel a4 2l0I.297mm resma com 500
folhas

Copimar tesma 2000 25.80 51.600,00

Reipel pacote 100 ,§ 4n 2.540,00
I l0 Papel camurça (cores variadas)

pacote com 25 folhas
21,50 2. 150,00Papel carbono caixa com 100 folhas Radex cx t00

3.940,00Reipel pacote 100 39,40Papel cartolina laminada (cores
variadas) pacote com 20 folhas

14.750,00Copimax resma 500 )q (í)
I l3

Papel oficio 2l6x330mm resma com
500 folhas

7.750,00und 500 15,50114 Pasta az Jocar office
7,70 5.390,00Dello und 700I15 Pasta com aba eláslica 2cm

3 300,00und 1500I 16 Pasta com aba elástica fina Dello
3,90 780,00und 200tt7 Pasta suspensa maÍmoriza az Dello

200 3,3 0 660,00Jocar office cx
118

Percevejo dourado caixa com 100

und
50 52,30 2 6r5,00.locar office und119 Perfurador de metal 2 furos 30 folhas

20 141,00 2 820,00Perfurador de metal 2 furos 50 lolhas Jocar oflce und120
L400.00Jocar office pt 40 3 5,00t2l Prendedor de metal l9mm pote com

40 und
18,80 1.880,00Jocar oflice pt r00

122
Prendedor de metal binder preto
32mm pote com 24 und

pt 100 ), 1ô 2.230,O0
I2l Prendedor de metal bindeÍ pÍeto

5l mm pote com 12 und
Jocar oÍIice

2.400,00Jocar office estoJ o 100 24,00124 Prendedores de alfinete e clips

169,25 ti'7Quadro branco de acrilico
l2Oxo.90cm

Easy offrce und 30
12s

102

98

50

109
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133

t26 Quadro branco de acrilico
l2Ox200cm

Easy office und i0 268,00 8.040,00

t27 Régua de aluminio 30 cm Jocar oÍIice und 1000 5,00 5.000,00

128
Régua plástica 30 cm pacote com 25
und

Leo & leo und 3000 2,10 ó.300,00

129
Regua plástica 50 cm pacote com 25
und

Waleu und 1000 3,60 3.600,00

130
Tesoura escolar plásüca l27mm
caixa com 24 und

Leo & leo und 1000 3,60 3.600,00

131
Tesoura multiuso inox 2lcm cabo
emborrachado

Leoarte und 200 22,30 4.460,00

t32 Tesoura multiuso inox 23.5cm und Leoarte und 100 '14,20 't.420,00

Tesoura multiuso inox 3d 4Ograus
2lOmm

und 100 40,20 4.020,00

134

Tinta marcador permanente 20ml
(azul, preto e vermelho) caixa com
12 und

Jocar office cx 100 58,00 5.800.00

t35 Radex und 200 4,80 960,00Tinta para carimbo 40ml

rolo 100 '79,'.70 7.970,00
136

Tnt (cores variadas) 40gr/m2 rolo
com 50mt

Dubflex

406.541.00
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