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PE06/2022Licitação: Modalidade: Pregão SimRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para desenvolvimento de atividade pedagógicas, projetos, oficinas e campanhas em
saúde, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

Objeto:

1720-COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDACredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

17596 - Adesivo instantâneo multiuso, alta viscosidade 20 gramas ou mais por frasco (Linha artesanato), viscosidade nº 3.05/07/2022 UN2
17597 - Adesivo instantâneo multiuso, média viscosidade 20 gramas ou mais por frasco (Linha artesanato), viscosidade nº 2.05/07/2022 UN3
252 - Alfinete cabeça colorido embalagem com 4 discos de 40 und.05/07/2022 UN9
253 - Alfinete de segurança nº 1, prata, medindo aprox. 1,8cm,05/07/2022 CX10
Alfinete de segurança nº 1, prata, medindo aprox. 1,8cm, embalagem com 100 und.
254 - Alfinete de segurança nº 3, prata, medindo aprox. 2,8cm05/07/2022 CX11
Alfinete de segurança nº 3, prata, medindo aprox. 2,8cm, embalagem com 100 und.
278 - Almofada para carimbo tamanho nº. 3 com tinta preta05/07/2022 UN14
Almofada para carimbo tamanho nº. 3 com tinta preta, material da caixa plástico, material da almofada esponja absorvente revestida em tecido, tipo entintada - medidas
aproximadas 6.7 x 11.0mm
707 - Balão de látex liso nº 07, embalagem com 50 und. INMETRO05/07/2022 PCT20
708 - Balão de látex tipo canudo, sortido, medindo 30 cm05/07/2022 PCT22
Balão  de  látex  tipo  canudo,  sortido,  com  dimensões  aproximadas   de:  30cm  de  comprimento  quando  vazio  e  120  cm  de  comprimento  quando  cheio;  volume  de
aproximadamente  2  litros.  Embalagem  cotendo  50  Und.
755 - Banheira infantil, com saboneteira, capacidade mínima 25lts.05/07/2022 UN23
Banheira infantil, com saboneteira, capacidade mínima 25 litros, indicada para crianças até 2 anos. Produzida em polipropileno resistente. Nas cores azul e rosa e escolher no
momento da solicitação.
20007 - Barbante fio cru para crochê n° 2 com no mínimo1700m.05/07/2022 UN24
1030 - Bola de isopor c/ 125mm de diâmetro, pcte c/ 10 und05/07/2022 PCT28
1031 - Bola de isopor c/ 25mm de diâmetro, pcte c/ 100 und05/07/2022 PCT29
1032 - Bola de isopor c/ 60mm de diâmetro, pcte c/ 50 und05/07/2022 PCT30
20006 - Bola de Isopor com no mínimo 170mm de diâmetro.05/07/2022 UN31
2161 - Caneta marcadora de tecido textil, cores diversas05/07/2022 UN43
Caneta marcadora de tecido textil, não tóxico. Cores diversas escolher conforme a necessidade
2326 - Cartolina 150g, 50x66cm, Cores diversas a escolher05/07/2022 UN46
COR BRANCA
14216 - Cartolina 150g, 50x66cm, dupla face. Cores diversas (a escolher conforme necessidade)05/07/2022 Unidade47
2339 - Cartucho de reposição p/ marcador de quadro branco c/ 5,5ml05/07/2022 UN48
Cartucho de reposição para marcador de quadro Branco, VBMA- VBM-M, ponta redonda media, com 5,5ml, Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
2633 - Cola para artesanato embalagem c/ 500g05/07/2022 UN50
Cola  para  artesanato  -  adesivo  vinílico  disperso  em  água,  de  cor  branca,  odor  característico  e  média  viscosidade,  que  após  seco  apresenta  uma  película  transparente,
plastificada,  de  alta  resistência  ao  descolamento.  Embalagem  com  500g
3066 - Corda branca trançada de polipropileno c/ diâmetro 10mm05/07/2022 M52
Corda branca trançada de fibra de polipropileno c/ diâmetro de 10mm, de alta resistência.
3433 - E.V.A - Atoalhado (40x60cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN59
E.V.A - Atoalhado (40x60cmx2mm). Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3434 - E.V.A - C/ gliter, c/ brilho (40x60cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN60
E.V.A - C/ gliter, c/ brilho (40x60cmx2mm). Cores diversas  (a escolher conforme necessidade).
3435 - E.V.A - Cortiça (40x50cm) Cores diversas.05/07/2022 UN61
E.V.A - Cortiça (40x50cm) Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3436 - E.V.A - Estampado (40x60cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN62
E.V.A - Estampado (40x60cmx2mm). Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3437 - E.V.A - Liso (40x60cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN63
E.V.A - Liso (40x60cmx2mm). Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3439 - E.V.A - Metalizado Estampado (40x60cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN65
E.V.A - Metalizado Estampado (40x60cmx2mm). Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3440 - E.V.A - Metalizado liso (40x60cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN66
E.V.A - Metalizado liso (40x60cmx2mm). Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3441 - E.V.A - Plush (40x50cmx2mm). Cores diversas.05/07/2022 UN67
E.V.A - Plush (40x50cmx2mm). Cores diversas (a escolher conforme necessidade).
3442 - E.V.A Texturizado (40x50cmx2mm). Cores e texturas diversas.05/07/2022 UN68
E.V.A Texturizado (40x50cmx2mm). Cores e texturas diversas, a escolher conforme necessidade.
4177 - Fita Adesiva de empacotamento de papel Kraft. 45mmx50m05/07/2022 UN87
Fita Adesiva de empacotamento de papel  papel kraft tartan 2564 4, rolo c/ 45mmx50m. Com alta adesão, resitencia a peso e impacto.
4211 - Fita decorativa de natal dourada 100% Poliéster, 6,3cm05/07/2022 M95
Fita decorativa de natal dourada 100% Poliéster, largura 6,3cm
4212 - Fita decorativa de natal vermelha 100% Poliéster05/07/2022 M96
Fita decorativa de natal vermelha 100% Poliéster, largura 6,3cm.
4308 - Folhas de isopor de 1mx50cmx1,5cm Comp x Larg x Esp05/07/2022 UN102
4367 - Fralda de tecido duplo 100% algodão, 70x70cm. Pcte com 5 und05/07/2022 PCT105
Fralda em tecido duplo extra absorvente, 100% algodão, 30 fios por cm², medidas mínimas 70x70 cm, pacote com 05 unidades na cor branca.
4374 - Fralda infantil descartável M pacote com 32 fraldas.05/07/2022 PCT107
Fralda  infantil  descartável  M,  desenho  anatômico,  com  gel  absorvente  -  Composição:  Filme  de  polietileno,  polpa  de  celulose,  polímero  superabsorvente,  não  tecido  de
polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras polyester, fios de elástico, fitas adesivas. Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. Dermatologicamente testada. Com Barreiras antivazamento. Peso recomendado (kg): 5 a 9,5kg. Quantidade por pacote: 32 fraldas.
4375 - Fralda infantil descartável XG pacote com 40 fraldas05/07/2022 PCT108
Fralda  infantil  descartável  XG,  desenho  anatômico,  com  gel  absorvente  -  Coposição:  Filme  de  polietileno,  polpa  de  celulose,  polímero  superabsorvente,  não  tecido  de
polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras polyester, fios de elástico, fitas adesivas. Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. Dermatologicamente testada. Com Barreiras antivazamento. Peso recomendado (kg):  12 à 16 Kg. Quantidade mínima por pacote: 40 fraldas.
17604 - Giz de cera (aproximadamente 11cm) grosso redondo, caixa com 12 Un e aproximadamente 112gr.05/07/2022 UN115
4484 - Gliter em pó embalados em potinhos c/ 3g - várias cores.05/07/2022 UN117
Gliter em pó embalados em potinhos c/ 3g - várias cores conforme necessidade.
4738 - Jardineira/floreira de plástico, com reservatório/prato05/07/2022 Kit121
Jardineira/floreira de plástico, com reservatório/prato, dimensões aproximadas: A 17 cm x L 20 cm x P 40 cm. Cores a escolher conforme a necessidade
4889 - Juta colorida  cores a escolher na aquisição05/07/2022 M122
14793 - KIT MARCADOR QUADRO BRANCO.05/07/2022 Unidade123
KIT MARCADOR QUADRO BRANCO: contendo caixa 12 marcadores, incluindo 36 unidades de recarga de em formato de cartucho de 5,5 ml embalados individualmente, e 9
pontas extras, todas compatíveis aos mesmos marcadores, modelo WBMA-VBM-M, comp. do mascador; 13,5cm X larg. 2,50cm, ponta iniciada, redonda, média, com 6mm x
8mm em forma de cone, sendo que ponta do marcador, possa ser substituída. COR A ESCOLHER.
5079 - Lápis de cor dermatológico para pintura sobre a pele. Kit05/07/2022 Kit130
Lápis de cor dermatológico: Kit com 3 lápis com com duas pontas: 6 cores e apontador de resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono. Aplicação: Para pintura sobre a
pele, produto atôxico, não sensibilizante, com finalidade de colorir a face.
6685 - Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm, cor azul05/07/2022 UN142
Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm, em
poliacetato. Tinta permanente, a base de alcool. Cor azul"
6684 - Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm cor preta05/07/2022 UN143
Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm, em
poliacetato. Tinta permanente, a base de alcool. Cor preta
6686 - Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm, cor verde05/07/2022 UN144
Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm, em
poliacetato. Tinta permanente, a base de alcool. Cor verde"
6688 - Marcador para retroprojetor ponta média 2,0 mm cor vermelha05/07/2022 UN145



Licitações Homologadas

Município de Peritiba

Usuário: Regina Inês Brand
Chave de Autenticação Digital

2400-3826-370
Página

2 / 6http://www.peritiba.sc.gov.br
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC

prefeitura@peritiba.sc.gov.br

Marcador para retroprojetor - ponta média 2,0 mm, em
poliacetato. Tinta permanente, a base de alcool. Cor vermelha
6687 - Marcador para retroprojetor - ponta Ultra Fina, em poliaceta05/07/2022 UN146
Marcador para retroprojetor - ponta Ultra Fina, em poliacetato. Tinta permanente, a base de álcool. Cor Azul.
6689 - Marcador para retroprojetor ponta Ultra fina. Cor preta05/07/2022 UN147
Marcador para retroprojetor -  ponta Ultra Fina, em
poliacetato. Tinta permanente, a base de alcool. Cor preta
6683 - Marcador para retroprojetor -  ponta Ultra Fina. Vermelho.05/07/2022 UN148
Marcador para retroprojetor -  ponta Ultra Fina, em
poliacetato. Tinta permanente, a base de alcool. Cor Vermelho.
14219 - Massa de modelar - caixa com 12 unidades, com no mínimo 180 gr. cores vibrantes e macia, que não esfarele e nem manche. Validade mínima 1 ano.05/07/2022 Unidade149
Massa de modelar - caixa com 12 unidades, com no mínimo 180 gr. cores vibrantes e macia, que não esfarele e nem manche, com fragrância de tuti-fruti, embalagem dupla,
contendo composição: agua, carboidrato de cereais, glutem, cloreto de sódio, conservante, aroma, aditivos e pigmentos. Validade mínima 1 ano.
14796 - Massa para biscuit incolor ou colorida, peso líquido 500gramas05/07/2022 PCT150
14798 - Palito de bambu para churrasco, com aproximadamente 25cm, emb. c/ 100Un.05/07/2022 Unidade158
7178 - Palito vareta de bambu para algodão doce 40 cm05/07/2022 UN159
Palito vareta de bambu para algodão doce 40 cm embralgem com 1.000 unidades
7179 - Palitos p/ picolé com extremidades arredondadas c/ 100 und05/07/2022 UN160
7237 - Papel A4, multiuso 75g, na cor amarelo com 500 fls05/07/2022 UN161
Papel A4, multiuso 75g, na cor amarela com 500 fls
7238 - Papel A4, multiuso 75g, na cor azul com 500 fls05/07/2022 UN162
Papel A4, multiuso 75g, na cor azul com 500 fls
7239 - Papel A4, multiuso 75g, na cor bege com 500fls05/07/2022 UN163
Papel A4, multiuso 75g, na cor bege com 500 fls
7240 - Papel A4, multiuso 75g, na cor rosa com 500 fls05/07/2022 UN164
Papel A4, multiuso 75g, na cor rosa com 500 fls
7241 - Papel A4, multiuso 75g, na cor verde com 500 fls05/07/2022 UN165
Papel A4, multiuso 75g, na cor verde com 500 fls
14220 - Papel cartão 48 X 66 200 gramas, cores diversas, a escolher conforme necessidade.05/07/2022 Unidade166
7256 - Papel Celofane de 85x100 cm folha. Cores a escolher05/07/2022 UN167
2 VERMELHO, 2 VERDE E 2 AMARELO
7259 - Papel Crepon - cores diversas, a escolher conforme necessida05/07/2022 UN169
Papel Crepon - cores diversas, a escolher conforme necessidade.
14799 - Papel de presente vermelho, laranja ou azul, em rolo de 60cm x 100m, cor a escolher.05/07/2022 Unidade170
7271 - Papel dupla face 48 X 66, cores diversas, a escolher conform05/07/2022 UN173
14800 - Papel fotografico, tamanho A4, com 50 folhas, 120 gr,05/07/2022 Unidade174
7289 - Papel Kraft 80g bobina puro liso com um lado brilhante05/07/2022 UN175
Papel Kraft 80g bobina - C:150 mts x A:120 cm, Kraft puro liso com um lado brilhante.
7292 - Papel Kraft puro liso com um lado bril., 80gr - larg. 120cm05/07/2022 UN176
Papel Kraft puro liso com um lado brilhante, 80gr - largura 120 cm x comprimento 200m - aproximadamente - 10 kg
7291 - Papel Kraft puro liso 80gr - largura 60cmX200m aprox. 10kg05/07/2022 UN177
Papel Kraft puro liso com um lado brilhante, 80gr - largura 60 cm x comprimento 200m - aproximadamente - 10 kg
7294 - Papel laminado 50x60 (cor a escolher)05/07/2022 UN178
PRATA E OURO
14801 - Papel Paraná 120gr, folhas de 80x100cm05/07/2022 Unidade179
7310 - Papel tamanho A4, caixa com 50 folhas 120g/m2. Cores a escol05/07/2022 UN182
BRANCO
14803 - Pincel atômico azul. Pincel atômico - Possui tinta permanente à base de álcool com excelente fixação e ponta de feltro que não afUna. NA Cor azul espessura da
escrita de 2.0mm, 4,5mm e 8.0mm.

05/07/2022 Unidade196

7624 - Pincel atomico preto05/07/2022 UN197
Pincel atômico preto - Possui tinta permanente à base de álcool com excelente fixação e ponta de feltro que não afunda. Cor PRETO espessura da escrita de 2.0mm, 4,5mm
e 8.0mm.
7626 - Pincel atômico verde.05/07/2022 UN198
Pincel atômico verde - Possui tinta permanente à base de álcool com excelente fixação e ponta de feltro que não afunda. NA Cor VERDE espessura da escrita de 2.0mm,
4,5mm e 8.0mm.
7627 - Pincel atomico vermelho05/07/2022 UN199
Pincel atômico vermelho - Possui tinta permanente à base de álcool com excelente fixação e ponta de feltro que não afunda. Cor VERMELHO espessura da escrita de 2.0mm,
4,5mm e 8.0mm.
7771 - Plástico adesivo colorido com estampas diversas, 45cm x 10m05/07/2022 UN210
Plástico adesivo colorido com estampas diversas, 45cm de largura, rolo com 10 metros.
7772 - Plástico adesivo colorido em motivos de animais e letras,10m05/07/2022 UN211
Plástico adesivo colorido em motivos de animais e letras, 45cm de largura, rolo com 10 metros.
7776 - Plástico adesivo transparente, 45cm larg, rolo c/ 25 metros05/07/2022 UN212
Plástico adesivo transparente, 45cm de largura, rolo com 25 metros.
7779 - Plástico transparente espessura 0,15mm com 1,40m larg.05/07/2022 M214
8058 - Prato descartável de papelão 17,5cm de diâmetro, emb. c/10un05/07/2022 UN218
Prato descartável de papelão 17,5cm de diâmetro, emb. c/10un.
8060 - Prato descartável de papelão 25cm de diâmetro, emb. c/10un05/07/2022 UN219
Prato descartável de papelão 25cm de diâmetro, emb. c/10un.
8061 - Prato descartável de papelão 35cm de diâmetro, emb. c/10un05/07/2022 UN220
Prato descartável de papelão 35cm de diâmetro, emb. c/10un.
8152 - Primer p/ artesanato embalagem c/ 100ml05/07/2022 UN221
8391 - Refil de cola quente transparente fina 7,5mmx300mm emb 1kg05/07/2022 UN226
Refil de cola quente transparente espessura fina 7,5mm x 300mm embalagem c/ 1kg
8390 - Refil de cola quente transp espessura grossa 11,2x300mm -1kg05/07/2022 UN227
Refil de cola quente transparente espessura grossa 11,2 x 300mm embalagem c/ 1kg
9093 - Spray fixador verniz brilhante 300ml05/07/2022 UN238
Spray fixador verniz brilhante 300ml. Utilizado para final de pintura em telas e trabalhos manuais em geral.
9323 - Tecido juta cru 0,80m largura.05/07/2022 M248
9463 - Tesoura pequena s/ ponta, 13cm de comp. Lâmina de 6cm de aço05/07/2022 UN258
Tesoura pequena s/ ponta, com aproximadamente 13cm de comp. Lâmina de aço, com aproximadamente 6cm.
9506 - Tinta cola dimensional c/ glitter 3D emblagem c/ 35ml, cores05/07/2022 UN261
Tinta cola dimensional c/ glitter 3D emblagem c/ 35ml, cores diversas (a escolher conforme necessidade)
9507 - Tinta cola dimensional p relevo emb c/ 35ml, cores diversas.05/07/2022 UN262
Tinta cola dimensional para relevo emblagem c/ 35ml, cores diversas (a escolher conforme necessidade)
9525 - Tinta guache 250 ml. Cores diversas, a escolher conforme nec05/07/2022 UN263
9530 - Tinta p/ tecido, atóxica, resistente a lavagens, emb. 37ml05/07/2022 UN268
10 VERDE, 10 ROSA MARAVILHA E 10 AZUIS.
9546 - Tinta PVA para madeira, embalagem c/ 100ml, cores diversas05/07/2022 UN269
Tinta PVA para madeira, embalagem c/ 100ml, cores diversas (a escolher conforme necessidade).
9547 - Tinta Spray uso geral para grafitti, 400 ml, diversas cores05/07/2022 UN270
AZUL, VERMELHO, PRETO, LILÁS, VERDE, AMARELO.
9564 - TNT, c/ no mín 1,40M de larg e gram 40g/m2, diversas cores05/07/2022 M271
25 VERMELHO E 25 AMARELO
14808 - Tubo de cola branca, não tóxica, composição em resina de PVA, contendo selo do inmetro, embalagem com 01kg.05/07/2022 KG272
10089 - Verniz geral c/ 100ml, brilhante05/07/2022 UN274
Verniz geral c/ 100ml, utilizado para impermeabilização e proteção com acabamento brilhante
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10092 - Verniz spray para uso geral, embalagem com no mínimo 300ml.05/07/2022 UN276

1903-OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

219 - Agulha para ponto russo plástica  nº 1005/07/2022 UN4
Agulha para ponto russo plástica  nº 10, numerção indicada para usar com 2 fios de linha para bordar, acompanha passador de fios.
220 - Agulha, para trabalhos manuais, em aço niquelado, nº 0105/07/2022 UN5
Agulha, para trabalhos manuais, em aço niquelado, nº 01, embalagem com 20 unidades.
221 - Agulha, para trabalhos manuais, em aço niquelado, nº 0605/07/2022 UN6
Agulha, para trabalhos manuais, em aço niquelado, nº 06, embalagem com 20 unidades.
222 - Agulha, para trabalhos manuais, em aço niquelado, nº 0705/07/2022 UN7
Agulha, para trabalhos manuais, em aço niquelado, nº 07, embalagem com 20 unidades.
255 - Alfinete de segurança nº 5, prata, medindo aprox. 3,3cm05/07/2022 CX12
Alfinete de segurança nº 5, prata, medindo aprox. 3,3cm, embalagem com 100 und.
419 - Anilina em pó solúvel em Álcool, embalagem com 25gr.05/07/2022 UN15
Anilina em pó solúvel em Álcool, embalagem com 25gr. Cores diversas a escolher conforme necessidade.
530 - Argola de metal simples 24/1 para chaveiros emb. com 100und05/07/2022 PCT18
Argola de metal simples 24/1 para chaveiros, embalagem c/ 100 und. De aço niquelado.
531 - Argolas plástica c/ 8mm c/ 100 unidades05/07/2022 UN19
19485 - Balão de látex liso nº 09, podendo atingir quando cheio aproximadamente 250mm de altura por 165mm de largura. Embalagem c/ 50 Un. Cores diversas (a escolher
conforme necessidade), com selo do INMETRO.

05/07/2022 PCT21

768 - Barbante fio cru para crochê n° 4 com no mínimo1000m.05/07/2022 UN25
769 - Barbante fio cru para crochê n° 6 com no mínimo 700m.05/07/2022 UN26
1029 - Bola de isopor c/ 100mm de diâmetro, pcte c/ 10 und05/07/2022 PCT27
1109 - Bomba manual para inflar balões, Dimensões aprox 27x5cm05/07/2022 UN32
Bomba manual para inflar balões, Dimensões aproximadas 27x5cm (Comp. x Diâm.). Ideal para trabalhar com balões tipo canudo.
1146 - Borrachinhas de silicone para amarrar cabelo, pct com 100und05/07/2022 PCT33
Borrachinhas de silicone para amarrar cabelo, pacote com 100und.
1156 - Botão transparente colorido, tamanho 20 mm, 2 furos05/07/2022 UN34
Botão transparente colorido, tamanho 20 mm, 2 furos, bordas em relevo
1157 - Botão transparente colorido, tamanho 40 mm, 2 furos05/07/2022 UN35
Botão transparente colorido, tamanho 40 mm, 2 furos, bordas em relevo
1158 - Botão transparente colorido, tamanho 8 mm, 2 furos,05/07/2022 UN36
Botão transparente colorido, tamanho 8 mm, 2 furos, bordas em relevo.
14778 -  Cabelo  Sintético  -   Fio  de seda.  Fibra  sintético  fio  de  seda é  um fio  idela  para  artesanto  de bonecas,  perucas  sintéticas.  Pacote  com aproximadamente  250gr  e
aproximadamente  2  metros.  Diversas  cores.

05/07/2022 Unidade38

1521 - Caixa tampa de sapato lisa, em MDF 3mm, medindo 20x20x10cm.05/07/2022 UN39
Caixa tampa de sapato lisa, em MDF 3mm, medindo aprox. 20x20x10cm (CxLxA), com tampa de encaixe Tampa 21x21x2cm (CxLxA).
17601  -  Calendário  Permanente  modelo  Cubos  em  MDF  Calendário  Permanente  em  MDF  crú  de  alta  qualidade, em  MDF  3mm  e  6mm,  com  2  cubos  para  os  dias  e  3
retângulos  para  os  meses.  Especificações  Internas:  Cubos

05/07/2022 UN41

Calendário Permanente modelo Cubos em MDF Calendário Permanente em MDF crú de alta qualidade, em MDF 3mm e 6mm, com 2 cubos para os dias e 3 retângulos para
os meses. Especificações Internas: Cubos (Largura x Profundidade x Altura): 5 x 5 x 5 cm, Retângulos (Largura x Profundidade x Altura): 10 x 1,5 x 1,5 cm, Único: 12,4 x 5,5
x 16,5 cm. Indicado para diversos tipos de artesanato. (Conforme imagem ilustrativa abaixo).
2160 - Caneta Hidrocor, compactor colorida, com 12 cores, tampa ven05/07/2022 CX42
Caneta Hidrocor, compactor colorida, com 12 cores, tampa ventilada, ponta 2.0mm
2193 - Canudinhos de polipropileno, coloridos, pacote c/ 100unu05/07/2022 UN44
Canudinhos de polipropileno, coloridos, diametro 4mm comprimento 250mm, pacote com 100 und.
14779 - Carretel linha pipa nº 10, produzidos com 100% algodão, são finas e super residestes. Material utilizado para diversos tipos de costura e trabalhos artesanais.05/07/2022 Unidade45
3061 - Corante para tecido05/07/2022 UN51
Corante para tecido,  algodão, linho, rami, sisal, juta e viscose, 40 gramas para 300g de tecido seco.
17602 - Corda branca trançada de fibra de polipropileno c/ diâmetro de 6mm, de alta resistência.05/07/2022 M53
14780 - Corda de aço inox prateada para violão, calibre 010, com bolinha, jogo completo com 6 cordas.05/07/2022 Kit54
14781 - Corda de nylon para violão, calibre 010, com bolinha, jogo completo com 6 cordas.05/07/2022 Kit55
3071 - Corda de torção, material fibra 100% do sisal05/07/2022 M56
Corda de torção, material fibra 100% do sisal com diâmetro de 10 mm, de alta resistência. Metros
17603 - Cordão em Sisal crú 6mm. Material natural, de origem nacional. Rolo com 100 metros.05/07/2022 Rolo57
14783 - Cortador de biscuit, jogo de cortadores para dar forma a massa de biscuit, em formatos diversos, kit 4 peças.05/07/2022 Kit58
3438 - E.V.A - Liso 5mm (40x60cmx5mm). Cores diversas.05/07/2022 UN64
COR PRETA.
3470 - Elástico chato, branco, largura 10mm, meada com 10m.05/07/2022 UN69
3472 - Elástico chato, branco, largura 6mm, meada com 10m05/07/2022 UN70
Elástico chato, branco, largura 6mm, meada com 10m.
3473 - Elástico chato, branco, largura 8mm, meada com 10m.05/07/2022 UN71
3661 - Escova Massageadora de gengivas, forma de dedal de silicone05/07/2022 UN74
Escova  Massageadora  de  Silicone  -  Escova  Massageadora  de  gengivas  em forma  de  dedal,  em  100% silicone  transparente,  macio  e  confortável  que  além  de  ajudar  na
higienização  massageia  à  gengiva  causando  bem estar  ao  bebê.
3727 - Estilete em corpo plástico com lâmina inoxidável larga05/07/2022 UN76
Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.
3742 - Etiqueta adesiva de preço 12x24mm, pacote com 5 rolos05/07/2022 PCT78
Etiqueta adesiva de preço 12x24mm, pacote com 5 rolos com aproximadamente 420 etiquetas cada.
3938 - Festão ramificado 270x25cm 400 galhos.05/07/2022 UN79
4140 - Fio de nylon 0,40 milímetros de espessura - Emb com 100m05/07/2022 UN81
Fio de nylon 0,40 milímetros de espessura - Embalagem com 100m/109 yds nylon copolymer - 100 % poliamida
4141 - Fio de nylon 0,50 milímetros  de espessura  100m05/07/2022 UN82
Fio de nylon 0,50 milímetros  de espessura - 10Om/109 yds nylon copolymer - 100 % poliamida.
14786 - Fio de palha de carnaúba ou trigo ou madeira, para decoração, espessura média 3mm, pcte c/ no mínimo 50gr.05/07/2022 Unidade84
4149 - Fio encerrado 100 % algodão, espessura 0,5 mm05/07/2022 UN85
Fio encerrado 100 % algodão, espessura 0,5 mm, novelos com 100mts.
4172 - Fita adesiva colorida 12mmx10m05/07/2022 UN86
Fita adesiva colorida 12mmx10m. Core a escolher conforme necessidade.
4191 - Fita cetim 10mm, cores diversas a escolher05/07/2022 M88
VERMELHO
4199 - Fita de cetim 15mm cores diversas05/07/2022 M89
Fita de cetim 15mm cores diversas a escolher conforme a necessidade
4192 - Fita cetim 25mm cores diversas05/07/2022 M90
Fita cetim 25mm, cores diversas a escolher conforme a necessidade.
4200 - Fita de cetim 35 mm cores diversas05/07/2022 M91
VERDE
4202 - Fita de Cetim com 38mm de largura05/07/2022 M92
Fita de cetim c/ 38mm de largura, cores diverssas, a escolher conforme necessidade.
4201 - Fita de cetim 3mm, cores diversas a escolher05/07/2022 M93
VERMELHO
4198 - Fita de cetim  (5mm), cores diversas05/07/2022 M94
VERDE
4218 - Fita floral de papel para artesanato, 1,2cm x 30m (LxC).05/07/2022 UN97
Fita floral de papel para artesanato em geral para encapar caules de flores. Rolo com 1,2cm x 30m (LxC). Cor verde e marrom.
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14787 - Flores secas, sempre viva, produto feito a partir de flores desidratadas e tingidas. Utilizadas para decoração de ambientes e arranjos em geral. Diversas cores.05/07/2022 Maço99
ROSA, AMARELO, AZUL, VERMELHO;
4296 - Folha de decoupage, medida da folha aprox. 35x5005/07/2022 UN100
ESTAMPA NATAL
14788 - Forma para biscuit, material em borracha de silicone, utilizado para moldar massas com imagens diversas.05/07/2022 Unidade103
4340 - Forminha de papel onduladas, número 5, coloridas05/07/2022 PCT104
Forminha de papel onduladas, número 5, coloridas, contendo 100 unidades, composto de papel monolúcido, quando colorido com tinta a base de água.
14789 -  FUÇA DE COELHO TRADICIONAL -   média,  em material  plástico  nas cores  branco,  vermelho e  preto.  Medidas:  Largura 2,7cm e Altura  3,0cm. Pacote com 100
unidades.

05/07/2022 PCT109

14790  -  FUÇA  DE  COELHO  TRADICIONAL  -  grande,  em  material  plástico  nas  cores  branco,  vermelho  e  preto.  Medidas  largura  4,0cm  -  Altura  4,5cm.  Pacote  com  100
unidades.

05/07/2022 PCT110

4450 - Gel gliter dermatológico para pintura sobre a pele05/07/2022 UN112
Gel gliter dermatológico: Kit com 6 potes com 15g cada + 01 pincel + 01 sombra. Aplicação: Para pintura sobre a pele, produto atôxico, não sensibilizante, com finalidade de
colorir a face.
17605 - Giz escolar colorido, antialérgico, não tóxico  com 50 palitos  nas cores azul, rosa, verde, laranja e amarelo. Master plastificado.05/07/2022 UN116
14792 - Guirlanda em MDF redonda 30cm de diametro, borda de 4cm, 6 mm de espessura.05/07/2022 Unidade119
17610 - Kit papel mágico multicolorido A4 com 5 folhas e 01 bastão para desenho. Papel multicolorido revestido por uma camada preta.05/07/2022 UN124
4944 - Kit Perfurador de EVA corte 2,5 cm papéis 75 grs a 220 grs05/07/2022 Kit125
Kit Perfurador de EVA corte 2,5 cm papéis 75 grs a 220 grs modelo coração 3 pçs, mod flor 5 pçs, folha 3 pçs, estrela 3 pçs
4965 - Lã, acrílico novelo de 40g e aprox 84m cores diversas05/07/2022 UN126
Lã, 100% acrílico, novelo de 40 gr e aproximadamente 84m. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
5069 - Lantejoulas 6mm c/ furo central, pct com 100g05/07/2022 PCT128
Lantejoulas 6mm c/ furo central, pct com 100g - várias cores conforme necessidade.
5070 - Lantejoulas 8mm c/ furo central, pct com 100g - várias cores05/07/2022 PCT129
Lantejoulas 8mm c/ furo central, pct com 100g - várias cores conforme necessidade.
14794 - Lápis de cor, caixa com 12 lápis de cor mais + 3 lápis meio a meio com 6 tons de pele.05/07/2022 Unidade131
Lápis  de  cor,  caixa  com  12  lápis  de  cor  mais  +  3  lápis  meio  a  meio  com  6  tons  de  pele.   Embalados  em  caixa  de  papel  cartonado,  onde  contenha  todas  informações
necessárias para aferição do produto,   Doze lápis de cor sextavado, cera e madeira,  pigmento aglutinante, carga com desenho macio,  resistente e deslizamento fácil  ao
papel, corpo com fidelidade entre a cor do verniz e a cor da mina, fácil de apontar, produzido em madeira totalmente atóxica - com selo da FSC no lápis, oriundo de madeira
plantada, com preservação de floresta nativa, ecologicamente correto, ideal para uso escolar, resistente a quebras, produto não atóxico, impressão no corpo do lápis: marca
do fabricante na cor dourada facilitando a visualização, medindo 17,5cm de comprimento, unidade com 15 lápis nas cores: rosa chiclete ,vermelho, laranja, amarelo, verde
claro, verde folha, verde, azul, azul cobalto, marron, roxo e preto. Mais 3 lápis redondo, modelo meio a meio com 6 tons de pele.
5099 - Lastex c/ 10m branco ou preto.05/07/2022 UN132
5223 - Linha de bordar, 100% algodão, meada com 8m. Cores diversas,05/07/2022 UN133
Linha de bordar, 100% algodão, meada com 8m. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
5224 - Linha de costura 100% algodão, tubo com no mínimo 91,4 m.05/07/2022 UN134
VERMELHO, AMARELO E VERDE
5225 - Linha de costura 100% Poliéster tubo c/ no mín. 91,4m.05/07/2022 UN135
BRANCO
5226 - Linha de costura 63% Poliéster 37% algodão, c/ 91,4m.05/07/2022 UN136
PRETO
5229 - Linha para caseado e pesponto com 30 metros05/07/2022 UN137
Linha para caseado e pesponto com 30 metros composição 100 %  poliester. Cores a escolher conforme a necessidade.
5231 - Linha para crochê, 1000 metros, 100% algodão mercerizado05/07/2022 UN138
Linha para crochê, 1000 metros, 100% algodão mercerizado. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
5236 - Linha tipo Settanyl 60 , 100 % poliamida, 80 g05/07/2022 UN139
Linha tipo Settanyl 60 , 100 % poliamida, 80 g - Setta tex 49 - nylon forte plastificada. Destinada ao mercado calçadista, bolsas, bolas etc.
6822 - Miçangas várias cores e tamanhos pctes com 200 gramas cada05/07/2022 PCT151
Miçangas várias cores e tamanhos pctes com 200 gramas cada. Cores e tamanhos a escolher conforme necessidade.
14797 - Olho casca, material plástico com borda preta e iris vermelha,utilizado para artesanto (confecção de coelhos),  Nº 4, cores a escolher. Tam L 2,5cm, A 3,2cm05/07/2022 Unidade152
7077 - Olho móvel, pacote com 50 und, preto, tam 10mm05/07/2022 UN153
Olho móvel, articulado, sem pestana, pacote com 50 und, preto, tam 10mm.
7076 - Olho móvel, pacote com 50 und, preto tam 12mm05/07/2022 UN154
Olho móvel, articulado, sem pestana, pacote com 50 und, preto, tam 12mm.
7079 - Olho móvel, pacote com 50und, preto, tam 15mm05/07/2022 UN155
Olho móvel, articulado, sem pestana, pacote com 50 und, preto, tam 15mm.
7075 - Olho móvel pacote com 50 und, preto tam 6mm05/07/2022 UN156
Olho móvel, articulado, sem pestana, pacote com 50 und, preto, tam 6mm.
7078 - Olho móvel, pacote com 50 und, preto, tam 8mm05/07/2022 UN157
Olho móvel, articulado, sem pestana, pacote com 50 und, preto, tam 8mm.
7267 - Papel dobradura - cores diversas, a escolher conforme necess05/07/2022 UN172
Papel dobradura - cores diversas, a escolher conforme necessidade.
14802 - Papel perolado, tamanho A4, 120 gr, caixa com 30 folhas.05/07/2022 Unidade180
DOURADO
7312 - Papel tamanho A4, Sulfite 40kg, caixa com 50 folhas 120g/m2,05/07/2022 UN183
Papel tamanho A4, Sulfite 40kg, caixa com 50 folhas 120g/m2, branco alcalino.
7313 - Papel Termocolante para patchcolagem largura 45 cm05/07/2022 UN184
Papel Termocolante para patchcolagem largura 45 cm rolo com 3 m
7540 - Penas coloridas, tamanho variados de 06 a 12cm05/07/2022 PCT187
Penas coloridas, tamanho variados de 06 a 12cm, para artesanato ( para confecção de filtro dos sonhos) embalagem com 100gr.
7550 - Percevejos latonados  cx com 100 unidades05/07/2022 CX188
7631 - Pincel p/ pintura em tecido, Kit c/ no mínimo 6 pincéis05/07/2022 Kit200
Pincel p/ pintura em tecido, Kit c/ no mínimo 6 pincéis (Nº 06 redondo pituá, Nº 16 chato, N° 06 chato aparado e lixado, N° 12 chato aparado e lixado, N° 14 chato aparado
e lixado e Nº 00 redondo).
7723 - Pistola de cola quente média p/ refil de 11,2 x 300mm.05/07/2022 UN209
Pistola  de  cola  quente  profissional  tamanho  médio,  60  watts,  com  gatilho  avançado  para  melhor  controle,  para  utilização  em  trabalhos  pesados,  cola  madeira,  carpete,
artigos  de  decoração,  papelão  e  móveis,  com  interruptor  de  liga  e  desliga,  para  refil  grosso  de  11,2  x  300mm.
14804 - Porta retrato 10x15 4cm de moldura sem embalagem.05/07/2022 Unidade215
14805 - Porta Retratos 20x25 cm com vidro, moldura resistente em MDF05/07/2022 Unidade217
17609 - Quadro negro Cavelete Calçada Mad 70X50cm05/07/2022 UN222
17611 - Quebra cabeça 150 peças animais do mundo, Grow, Multicor.05/07/2022 UN223
8252 - Raquetes de Tênis de Mesa, revestidas em EVA05/07/2022 UN225
Raquetes de Tênis de Mesa, revestidas em EVA de ambos os lados, cores diversas.
8481 - Renda 100 % poliamida c/ 17 mmx20mts05/07/2022 UN228
8482 - Renda 100 % poliamida c/ 50 mmx20mts diversas cores05/07/2022 UN229
8707 - Rolo Espuma 406/05 05cm c/ Cabo05/07/2022 UN230
8719 - Rolo para pintura em espuma 100% poliéster 9cm com garfo05/07/2022 UN231
8803 - Sacos plásticos transparentes personalizados poá ou balões05/07/2022 UN233
Sacos plásticos transparentes personalizados poá ou balões 10x14 cm c/ 100 und.
8804 - Sacos plásticos transparentes poá ou balões 10x20cm c/ 100un05/07/2022 PCT234
Sacos plásticos transparentes personalizados poá ou balões 10x20cm c/ 100 und.
8806 - Sacos plásticos transparentes poá ou balões 20x40 c/ 100un05/07/2022 PCT235
Sacos plásticos transparentes personalizados poá ou balões 20x40cm c/ 100 und.
8805 - Sacos plásticos transparentes poá ou balões 15x25 c/ 100un05/07/2022 PCT236
Sacos plásticos transparentes personalizados poá ou balões, 15X25 cm c/ 100 und.
9070 - Solvente diluente c/ baixo odor, c/ 100ml.05/07/2022 UN237
Solvente c/ baixo odor, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, vernizes, tinta óleo. Embalagem c/ 100ml.
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14806 - Tecido algodão cru, utilizado para patchwork, artesanato em geral, decoração, confecção de bonecas.05/07/2022 MT240
9312 - Tecido blecaute , 100% poliester, larg 2.80. Cores diversas.05/07/2022 M241
Tecido blecaute , 100% poliester, larg 2.80. Cores diversas, a escolher.
9314 - Tecido cetim 100% poliéster cores diversas larg. 1,40m.05/07/2022 M242
VERDE
9316 - Tecido Chita, 100% algodão, com 1,40m de largura.05/07/2022 M243
Tecido Chita, 100% algodão, com 1,40m de largura. Estampas diverssas, a escolher conforme necessidade.
9319 - Tecido feltro 100% poliéster cores diversas 1,40m de largura05/07/2022 M245
Tecido feltro 100% poliéster, com 1,40m de largura. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
9320 - Tecido fibra em metro (manta acrílica) gramatura 130 c/ 1,3m05/07/2022 M246
Tecido fibra em metro (manta acrílica) gramatura 130 com 1,30m de largura.
9321 - Tecido forro 100% poliester de cortina 3,00m larg. Cores div05/07/2022 M247
Tecido forro de cortina 100% poliéster, com 3,00m larg. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
9334 - Tecido xadrez 100% poliéster, com 1,40m larg. Cores diversas05/07/2022 M255
COR VERDE
17607 - Tela de Pintura 20x3005/07/2022 UN256
Tela de Pintura 20x30  tela de pintura compatível com tinta  a óleo, acrílica e aquarela, fabricada em madeira pinus reflorestada e tratada, com tecido 100% algodão com
aplicação de resina acrílica de alta qualidade, tela grampeada na parte de trás, textura uniforme processada mecanicamente com fino acabamento
9529 - Tinta óleo lata 3,6 litros, cores primárias 1 de cada cor.05/07/2022 UN264
9532 - Tinta para Cabelo (instantânea e lavável) - spray - 135 ml05/07/2022 UN265
Tinta para Cabelo (instantânea e lavável) - spray - 85 gr/135 ml - cores diversas a escolher conforme a necessidade
9539 - Tinta para pintura facial 15 ml (blush líquido) várias cores05/07/2022 UN266
Tinta para pintura facial 15 ml (blush líquido) várias cores conforme necessidade
9541 - Tinta para tecido expansível, com 35ml, atóxica, para tecido05/07/2022 UN267
Tinta para tecido expansível, com 35ml, atóxica, para tecido de algodão, tinta para expansão a calor, apresenta acabamento em relevo emborrachado. Embalagem com 35
ml, com bico para aplicação direta. Diversas cores a escolher conforme a necessidade.
14809 - Vareta em plástico resistente com 30 cm de comprimento e suporte para prender balões de látex. Pacote com 10 Un.05/07/2022 PCT273
10090 - Verniz geral para madeira c/ 1000ml05/07/2022 UN275
Verniz geral para madeira c/ 1000ml, utilizado para impermeabilização e proteção com acabamento brilhante.
10112 - Viés de algodão c/ 13 mm x 20 mts diversas cores05/07/2022 UN277
Viés de algodão c/ 13 mm x 20 mts diversas cores a combinar conforme a necessidade
10113 - Viés de algodão c/ 25 mm x 20 mts diversas cores05/07/2022 UN278
Viés de algodão c/ 25 mm x 20 mts diversas cores a combinar conforme a necessidade

354-TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIOCredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

256 - Alfinete niquelado nº 29, emb. com 50gr c/ aprox. 650 und.05/07/2022 UN13
Alfinete niquelado nº 29, embalagem com 50gr e com aproximadamente 650 und.
1522 - Caixa tampa de sapato lisa, em MDF 3mm, medindo 30x30x10cm05/07/2022 UN40
Caixa tampa de sapato lisa, em MDF 3mm, medindo aprox. 30x30x10cm (CxLxA), com tampa de encaixe medindo 31x31x2,5cm (CxLxA).
20009 - Chapa MDF Ultra 9mm (Dimensões 275x185 cm)05/07/2022 UN49
3948 - Fibra Virgem Siliconada Pacotes com 5 kg.05/07/2022 UN80
4234 - Fitilhos plástico decorativo, espessura 05 mm, rolo com 50 m05/07/2022 UN98
Fitilhos plástico decorativo, espessura 05 mm, rolo com 50 metros, diversas cores.
4302 - Folha de papelão paraná 80x100 cm, 120gr.05/07/2022 UN101
4476 - Giz branco para quadro negro (antialérgico)  c/ 50und05/07/2022 UN113
4477 - Giz colorido para quadro negro (antialérgico)  c/ 50und05/07/2022 UN114
7257 - Papel colorido na massa, gramatura 120g/m²; formato A405/07/2022 PCT168
ROSA, SALMÃO E AZUL BEBÊ;
7265 - Papel de seda 48x60cm, 18g/m, pacote com 100 folhas05/07/2022 PCT171
Papel de seda 48x60cm, 18g/m, pacote com 100 folhas. Cores a escolher conforme a necessidade
7308 - Papel presente colorido motivo infantil, em rolo de 3,5kg05/07/2022 UN181
Papel presente colorido motivo infantil, em rolo de 3,5kg e 60 cm de largura.
7314 - Papel tipo A4 multiuso 75gr,  500 folhas brancas alcalinas.05/07/2022 PCT185
Papel tipo A4 multiuso 75g, cor branca, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, tratados para obter um elevado grau de brancura (alcalina). Produzido com fibra de
madeira 100% reflorestada. Dimensões: 210x297mm. Resma (500 fls).
7604 - Pincéis  kit (nº 10, 12, 14, 16 e 18)05/07/2022 UN190
7607 - Pincel 1 polegada, 25mm, cerdas com filamento sintético05/07/2022 UN191
Pincel 1 polegada, 25mm, cerdas com filamento sintético branco, para pintura em madeira.
7610 - Pincel 2 polegadas, 50mm, cerdas com filamento sintético05/07/2022 UN192
Pincel 2 polegadas, 50mm, cerdas com filamento sintético branco, para pintura em madeira.
7612 - Pincel 3 polegadas, 75mm, cerdas com filamento sintético05/07/2022 UN193
Pincel 3 polegadas, 75mm, cerdas com filamento sintético branco, para pintura em madeira.
7614 - Pincel 3/4, 19mm, cerdas com filamento sintético05/07/2022 UN194
Pincel 3/4, 19mm, cerdas com filamento sintético branco, para pintura em madeira.
7617 - Pincel 4 polegadas, 100mm, cerdas c/ filamento sintético bco05/07/2022 UN195
Pincel 4 polegadas, 100mm, cerdas com filamento sintético branco, para pintura em madeira.
7632 - Pincel para pintura em tecido nº 005/07/2022 UN201
Pincel para pintura em tecido n° 0
7633 - Pincel para pintura em tecido, nº 1005/07/2022 UN202
Pincel para pintura em tecido, n° 10
7638 - Pincel para pintura em tecido. nº 1205/07/2022 UN203
Pincel para pintura em tecido, n° 12
7634 - Pincel para pintura em tecido, nº 1605/07/2022 UN204
7635 - Pincel para pintura em tecido, nº 405/07/2022 UN205
7636 - Pincel para pintura em tecido, nº 605/07/2022 UN206
7637 - Pincel para pintura em tecido, nº 805/07/2022 UN207
Pincel para pintura em tecido, n° 8
7724 - Pistola de cola quente peq. p/ refil fino de 7,5mm x 300mm.05/07/2022 UN208
Pistola de cola quente pequena p/ refil fino de 7,5mm x 300mm.
9451 - Termolina Leitosa 100 ml. Impermeabilizante para tecidos05/07/2022 UN257
Termolina Leitosa 100 ml. Impermeabilizante para tecidos, evita o desfiamento das costuras após as lavagens
9486 - Tinta acrílica a base de água, sem cheiro, no min. 0,9l.05/07/2022 UN259
Tinta  acrílica  a  base  de  água,  acabamento  fosco,  resina  a  base  aquosa  de  copolímero,  estireno  acrilico,  pigmentos  isentos  de  metais  pesados,  cargas  minerais  inertes,
hidrocarbonetos,  sem  cheiro.  Diversas  cores  a  escolher  conforme  a  necessidade.  Embalagem  com  no  mínimo  0,9l.
9504 - Tinta atóxica p/ pintura facial c/10 cores05/07/2022 UN260

5711-ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDACredor/Fornecedor:

529 - Argila vermelha, natural, sem impureza, barra de 1 kg05/07/2022 KG17
Argila vermelha, natural, produto sem impurezas, não ressecado, barra de 1kg, em embalagem plástica.
3471 - Elástico chato, branco, largura 39 mm, rolo com 25m.05/07/2022 UN72
4373 - Fralda infantil descartável G pacote com 60 fraldas05/07/2022 PCT106
Fralda  infantil  descartável  G,  desenho  anatômico,  com  gel  absorvente  -  Coposição:  Filme  de  polietileno,  polpa  de  celulose,  polímero  superabsorvente,  não  tecido  de
polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras polyester, fios de elástico, fitas adesivas. Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com
a pele. Dermatologicamente testada. Com Barreiras antivazamento. Peso recomendado (kg): 9 à 14 Kg. Quantidade mínima por pacote: 60 fraldas.
4449 - Gel fixador para cabelos 300g sem álcool a base d'água05/07/2022 UN111
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Gel fixador para cabelos 300g sem álcool a base d?água
14791 - Guardanapo Decoupage.05/07/2022 PCT118
Guardanapo  Decoupage.  Ideal  para  trabalhos  manuais  como  decoupage,  em  artesantos  em  geral.  Pode  ser  utilizado  em  Madeira,  MDF,  vidro,  etc.Desenhos  a  escolher
conforme  necessidade.  Medidas  em  cm  do  produto  aberto:  33x33.  embalagem  com  2  unidades.
4629 - Ilhós, argola redonda p/ varão Grosscor bege05/07/2022 UN120
Ilhós, argola redonda p/ varão Gross, encaixe um click cor bege, med. Aprox. 6 cm, pcte com 100 und.
7464 - Passa fita c/ 16 mm x 10 metros05/07/2022 UN186
Passa fita c/ 16 mm x 10 metros. Passamarias utilizado para acabamentos e decorações (ou 1,8 cm)
9311 - Tecido 100% algodão estampado cores diversas 1,5m de largura05/07/2022 M239
Tecido 100% algodão estampado, com 1,50m. de largura. Estampas diversas a escolher conforme necessidade.
9324 - Tecido oxford 100% poliester cores diversas 1,50m larg.05/07/2022 M249
PRETO
9330 - Tecido voil amassado 100% poliester 3,00m larg. Cores divers05/07/2022 M252
Tecido voil amassado 100% poliéster, com 3,00m larg. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
9331 - Tecido voil liso 100% poliester 3,00m larg. Cores diversas.05/07/2022 M253
Tecido voil liso 100% poliéster, com 3,00m larg. Cores diversas, a escolher conforme necessidade.
9332 - Tecido xadrez 100 % algodão 1,40 largura quadrados de 0,8cm05/07/2022 M254
Tecido xadrez 100 % algodão 1,40 largura c/ quadrados de 0,8 cm diversas cores a escolher conforme necessidade.

5725-LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDACredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

8799 - Sacola retornável, 100% algodão, 25x30 cm. c/ 2 Alças.05/07/2022 UN232
Sacola  retornável  produzidas  com  material  reciclado,  100  %  algodão  gramatura  de  230  a  276g,  na  cor  cru,  medindo  aproximadamente  25x30,  com  2  alças  grossa  em
algodão  25mm,  sem  impressão.

1Total licitações homologadas:

Paulo José Deitos
Prefeito Municipal


