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67 Lapiseira Grafite 0,7. 
Corpo de plástico, com 
grip emborrachado e 
borracha na ponta. 

PENTEL UNO 50 

1' 
21  

R$ 
3,36 

três reais e 

trinta e 
seis 
centavos 

R$ 
167,79 

cento e 
sessenta e 
sete reais e 
setenta e 

nove 
centavos 

68 Limpa Quadro Branco, RADEX UND 23 R$ treze reais R$ trezentos e 

liquido embalagem de 
alto aplicação spay 60 
ml - liquido removedor 
de mancham deixa4as 
por marcadores em 
geral 

13,40 e quarenta 
centavos 

308,30 oito reais e 
trinta 
centavos 

69 Livro de ponto C/ PROT UND 5 R$ dezesseis R$ oitenta e 

lOOlis 218x319rnm 

capa papelão 697g/m2 
revestida por papel 
off-set 63g/m2 

16,50 reais e 
cinquenta 

centavos 

82,49 dois reais e 

quarenta e 
nove 
centavos 

70 Livro de protocolo SPIRAL UNO 23 R$ seis reais e R$ cento e 

para correspondência 
1/4, com 100FL5, capa 
papelão revestido em 
papel off-set 120 
gr/m2 plastificado, 
miolo em 
papel off-set 56gr/m2 
c/ folhas numeradas, 
formato 160x220mm. 

6,91 noventa e 
um 
centavos 

158,91 cinquenta e 
oito reais e 
noventa e 

um centavos 

71 MARCA TEXTO, ponta PILOT CX 23 R$ quinze trezentos e 
cm polietileno, corpo 

tampa e fundo em 
polipropileno, 
espessura de traço 

15,43 reais e 
quarenta e 
três 
centavos 

355,00 cinquenta e 
cinco reais 

2,5cm ou 5,00cm, 
cores variadas 
2,5g, filtro em 
poliester, cx 12 und 

72 Massinha de modelar KOALA CX 13 R$ dezenove R$ duzentos e 
lSOg cx 6 copos 19,30 reais e 

trinta 
centavos 

250,88 cinquenta 
reais e 
oitenta e 
oito 

centavos 

73 PAPEL A4, alcalino, alta CHAMEX CX 18 R$ cento e R$ três mil, 
alvura, dimensões 210 
x 297 mm, 
gramatura 75 g/m2. 
embalagem: em 
material impermeável, 
contra 

187,88 oitenta e 
sete reais 
e oitenta e 
oito 
centavos 

3.381,80 trezentos e 

oitenta e um 
reais e 
oitenta 
centavos 

a 
o 
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umidade, resma 500 
fis, contendo a marca 
do fabricante. cx  10 
resmas 

• 
:CRVIC? aetSí!jIa' I 

nu) 

74 PAPEL fotográfico SPIRAL PT 37 R$ dezesseis R$ seiscentos e 

brilhante a4. pt  50 FLS 16,24 reais e 
vinte e 
quatro 
centavos 

601,00 um reais 

75 PAPEL fotográfico SPIRAL PT 37 R$ vinte e seis R$ novecentos e 

fosco a4. pt  Sofia 26,60 reais e 
sessenta 

centavos 

984,27 oitenta e 
quatro reais 

e vinte e sete 
centavos 

76 Papel Madeira,na cor SAFRA FOLHAS 148 R$ quarenta e R$ setenta e 

kraft ouro, material 

celulose vegetal, 
80g/M2fls ta m. 66 x 
99em. 

0.49 nove 
centavos 
de real 

72,34 dois reais e 
trinta e 
quatro 
centavos 

77 PAPEL OFFICIO 2, CHAMEX CX 13 R$ duzentos e R$ três mil, 

alcalino, alta alvura, 
dimensões 216 x 330 

mm -embalagem: em 
material impermeável, 

contra umidade, resma 

243,52 quarenta e 

três reais e 
cinquenta 
e dois 

centavos 

3.165,71 cento e 

sessenta e 
cinco reais e 
setenta e um 

centavos 

5001 15, 
contendo a marca do 
fabricante. cx  10 
resmas 

78 PAPEL VELUDO. TAM. SAMET cx 16 R$ sessenta e R$ dez reais e 

0,50X0,70M. Diversas 
Cores. 

0,65 cinco 
centavos 
de real 

10,38 trinta e oito 
centavos 

79 PASTA AIZ OFÍCIO SAMET CX 76 R$ cento e R$ dez mil, 
lombo estreito '4 com 
visor, mecanismo 
niquelado, diversas 
cores. cx  20 um 

142,34 quarenta e 
dois reais e 
trinta e 
quatro 
centavos 

10.818,16 oitocentos e 
dezoito reais 
e dezesseis 
centavos 

80 PASTA A/Z OFICIO MASTER CX 61 R$ cento e R$ oito mil, 
lombo largo '4 com FARMA 146,48 quarenta e 8.935,29 novecentos e 
visor, mecanismo 
niquelado, diversas 

seis reais e 
quarenta e 

- trinta e cinco 
reais e vinte 

cores. cx  20 um oito 
centavos 

- e nove 
centavos 

81 PASTA CATÁLOGO A4 MASTER UND 87 P5 dezenove R$ mil 
COM VISOR. 100 FLS FARMA 19,48 reais e 1.694,48 seiscentos e 

quarenta e 
oito 

- noventa e 
quatro reais 

centavos -' e quarenta e 
/ 
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£ 	DA 

SÍRVCOS COMÍRCIO É 

oito 

centavos 

PASTA COM ELÁSTICO POLIBRAS UNO 80 R$ dois reais e R$ cento e 82 
oficio transparente 

fina 

2,23 vinte e três 

centavos 

178,22 setenta e 
oito reais e 
vinte e dois 

centavos 

83 PASTA COM ELASTICO POLIBRAS UNO 80 R$ dois reais e R$ duzentos e 

oficio transparente 
lombo 20 mm 

2,81 oitenta e 
um 
centavos 

224,85 vinte e 
quatro reais 
e oitenta e 
cinco 
centavos 

84 PASTA COM ELÁSTICO POLIBRAS UND 48 R$ três reais e R$ cento e 

oficio transparente 
lombo 40 mm 

3,58 cinquenta 
e oito 
centavos 

171,91 setenta e um 

reais e 
noventa e 
um centavos 

85 PASTA PLÁSTICA POLIBRAS UNO 23 R$ um real e R$ trinta e seis 

transparente com 
trilho 

1.59 cinquenta 
e nove 
centavos 

36,54 reais e 
cinquenta e 
quatro 
centavos 

86 PEN DRIVE 8GB. SANDISK UNO 5 R$ vinte e R$ cento e 

Conexão USB 2.0, 
tecnologia 
especialmente criada 

para aumentar a 
velocidade da 
transmissão de dados 
entre o computador e 
outros dispositivos. 

27,68 sete reais 
e sessenta 
e oito 

centavos 

138,42 trinta e oito 
reais e 
quarenta 
dois 

centavos 

e 

87 PERFURADOR DE CIS UND 5 R$ trinta reais R$ cento e 
PAPEL P1 30F15. 2 
furos. Tam. 
122X100X56MM 

30,71 e setenta e 
um 
centavos 

153,55 cinquenta e 
três reais e 
cinquenta e 
cinco 
centavos 

88 PERVECEJO COLORIDO CLIPS CX 5 R$ dois reais e R$,/ quatorze 
10MM CX 100 UM 2.81 oitenta e 

um 
centavos 

14,05 / reais e cinco 

centavos 

89 PILHA ALCALINA PANASON PT 56 R$ doze reais R$ setecentos e 
PALITO AAA PT 4 UM 12,82 e oitenta e 

dois 
centavos 

718,01 dezoito reais 
eum 

centavo 

90 PILHA PEQUENA AA PT PANASON PT 27 R$ seis reais e R$ cento e 
4 UM 6,59 cinquenta 

e nove 
centavos 

177,91 setenta e 
sete reais e 
noventa e 

DESTAK COMERCIO E SERV ÇOS L' 'DA —ME 
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91 PINCEL MARCADOR 
ATÔMICO 1100 

RECICLÁVEL ponta os 
as de feltro OSmm de 
espessura, 10 cm de 
comprimento, 
reca,regável, cor azul. 
CxI2 um 

BIC CX 10 R$ 
30,41 

trinta reais 
e quarenta 
e um 
centavos 

R$ 
304,09 

trezentos e 
quatro reais 

e nove 
centavos 

92 Pincel Marcador BIC CX 10 R$ trinta reais R$ trezentos e 

Atômico 1100 
Reciclável, ponta de 

feltro 08mm de 
espessura, 10 cm de 

comprimento, 
recarregável, cor 
preto. CX 12 UN 

30,41 e quarenta 
e um 
centavos 

304,09 quatro reais 
e nove 

centavos 

93 PINCEL MARCADOR BIC cx 10 R$ trinta reais R$ trezentos e 
ATÓMICO 1100 
RECICLÁVEL, PONTA 
DE FELTRO 08MM DE 

30,41 e quarenta 

e um 
centavos 

304,09 quatro reais 
e nove 
centavos 

ESPESSURA, 10 CM DE 

COMPRIMENTO, 

RECARREGÁVEL COR 
VERMELHO. CX  12 UM 

94 Pincel Para Quadro BIC CX 40 R$ sessenta e R$ dois mil, 
Branco Recarregável, 
cor azul, ponta 
indefonnãvel, fácil de 
apagar sem deixar 
resíduos, gravado no 
corpo a 
marca do fabricante, 
comprimento mínimo 

de 10 (dez) 
centímetros. CX 12 UM 

69,22 nove reais 
e vinte e 
dois 
centavos 

2.768,86 setecentos e 
sessenta e 
oito reais e 
oitenta e seis 

centavos 

95 Pincel Para Quadro BIC CX 13 R$ sessenta e R$ oitocentos e 
Branco Recarregável, 
cor preto, ponta 
indeformável, fácil de 
apagar sem deixar 
resíduos, gravado no 

corpo a marca do 
fabricante, 
comprimento mínimo 
de 10 (dez) 
centímetros. CXI2UM 

69,22 nove reais 
e vinte e 
dois 
centavos 

899,88 noventa e 
nove reais e 
oitenta e 
oito 
centavos 

96 Pincel para quadro BIC CX 13 R$ sessenta e R$ oitocentos e 
branco recarregivel, 
cor vermelM, ponta 
indeformável, fácil de 

69,22 nove reais 
e vinte e 
dois 

899,88 noventa e 
nove reais e 
oitenta e 

DF.STAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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DESTA, i 
COMERCIO E SERVICO 

apagar sem deixar 
resíduos, gravado nó 
corpo a marca do 
fabricante, 
comprimento mínimo 

de 10 (dez) 
centímetros.CX 12 UM 

centavos oito 
centavos 

97 PINCEL N 02, com ACRILEX UND 10 R$ três reais e R$ trinta e um 

cerdas sintéticas, para 
pintura em tecido 

3,10 dez 
centavos 

31,02 reais e dois 
centavos 

98 PINCEL N 10, com ACRILEX UND 10 R$ um real e dezessete 

cerdas sintéticas, para 
pintura em tecido 

1,78 setenta e 
oito 
centavos 

17,77 reais e 
setenta e 
sete 
centavos 

99 PINCEL, N20, com ACRILEX UND 10 R$ quatro R$ quarenta e 

cerdas sintéticas, para 
pintura em tecido 

4,21 reais e 
vinte e um 
centavos 

42,11 dois reais e 
onze 
centavos 

100 Pistola de cola quente CIS UNO 8 R$ dezessete R$ cento e 

grande. 40w de 
potência. bivolt. 

17,34 reais e 
trinta e 
quatro 
centavos 

138,74 trinta e oito 
reais e 
setenta e 
quatro 
centavos 

101 PISTOLA de cola CIS UND 8 R$ quatorze R$ cento e 

quente pequena. 40w 
de potência. Bivolt. 

14,81 reais e 
oitenta e 
um 

centavos 

118,44 dezoito reais 
e quarenta e 

quatro 
centavos 

102 PRANCHETA ACRILICO POLIBRAS UND 45 R$ dez reais e R$ quatrocentos 
polietileno com 
prendedor cores 
variadas tam. A4 

10,56 cinquenta 
e seis 
centavos 

475,03 e setenta e 
cinco reais e 

três centavos 

103 PRENDENDOR DE CIS CX 3 R$ vinte e R$ sessenta e 
PAPEL 51 MM blinder 
clip's preto cx 12 um 

22,31 dois reais e 
trinta e um 
centavos 

66,92 seis reais e 

noventa e 
dois 
centavos 

104 Régua Acrílica 30CM DESART UND 72 R$ setenta R$ cinquenta 
incolor subdivisão em 
mm 

0,70 centavos 
de real 

50,08 reais e oito 
centavos 

105 TESOURA AÇO DESART UNO 39 R$ seis reais e R$ duzentos e 
INOXIDÁVEL com cabo 

de plástico com ponta 
reta. tam. 19x6cm 

6,03 três 

centavos 

235,36 	/ trinta e cinco 
reais e trinta 
e seis 
centavos 

106 Tinta Guache, 1SMLCx KOALA CX 10 R$ quatro R$ quarenta e 
Com 12 Cores 4,33 reais e 43,33 três reais e 

DESTAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.1731001-731 CGF: 06.443386-2 
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trinta e 
três 
centavos 

107 Tinta Para Carimbo RADEX UND 36 dois reais e R$ 

40m1. Diversas Cores. 2,54 cinquenta 
e quatro 

centavos 

91,37 

108 Tinta para marcador BIC UND 16 R$ quatro R$ 
de quadro branco. 
20M1. Diversas Cores. 

4,41 reais e 
quarenta e 
um 
centavos 

70,54 

109 Tinta para pincel RADEX UNO 16 R$ três reais e 
atômico TR37. 37M1 
Diversas cores 

3,38 trinta e 
oito 
centavos 

54,14 

VALOR TOTAL: CENTO E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E R$ 
OITENTA E SEIS CENTAVOS 105.435,86 

L( flT XX 

trinta e três 
centavos 

noventa e 
um reais e 

trinta e sete 
centavo 

setenta reais 
e cinquenta 
e quatro 
centavos 

cinquenta e 
quatro reais 

e quatorze 
centavos 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNO J.MUANT V.UNIT V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENSO 

1 ALMOFADA P1 
CARIMBO, EM TECIDO, 
COR AZUL ESTOJO 
PLÁSTICO. TAM. 
6,7X11,OCM, NO3 

RADEX UND 7' R$ 
3,47 

três reais e 
quarenta e 
sete 
centavos 

R$ 
24,28 	, 

vinte e 
quatro reais 
e vinte e oito 
centavos 

2 Apagador Para Quadro RADEX UNO 1' 2 -4$ seis reais e R$ treze reais e 
Branco, embalagem 
com dados de 
identificação do 

produto e marca do 
fabricante 

6,88 oitenta e 
oito 

centavos 

13,76 setenta e 
seis centavos 

3 Arquivo Morto POLIBRAZ UND 46 $ cinco reais R$ duzentos e 
Polionda caixa 5,16 e dezesseis 237,39 trinta e sete 
paradocumento em 
polietileno Tam Ofício, 

centavos , 1Ø reais e trinta 
e nove 
centavos 

350X130X25d3.IM 	r 
Diversas Core_>?qP 

 
/ 
/RS 4 Bloco de Aviso FLAG BL  .7 i três reais e R$ sessenta e 

Altocolante 81 100 fis 
na cor amare/íAM 
76X102MM 

3.61 sessenta e 
um 
centavos 

64,97 quatro reais 
e noventa e 

sete 

/ centavos 

S Borracha bicolor MERCUR CX / 6 4 quinze R$ noventa e 
azul/vermelha red bor, 
para apagar tinta de 
caneta e lápis, tóxica, 
dimens. varaiáveis: 40 

15,91 reais e 
noventa e 
um 
centavos 

95,49 cinco reais e 
quarenta e 
nove 
centavos 

kfi 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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A SOMM, LARC. 16 A 
2OMM 
ESPESSURA 6,0 A 

8,OMMCX40LJN 	/ // 

CESTA n1 

COMERCIO f SERVICOS 

6 Borracha N40 cor / 
branca, cx 40 um / 

SUM CX 2/'R$ 
11,42 

e- 

onze reais 
e quarenta 

e dois 
centavos 

R$ 
/ 22,84 

vinte e dois 
reais e 

oitenta e 
quatro 

/ / centavos 

7 BORRACHA P/IAPIS PCT 4"  R$ nove reais R$ 	J trinta e seis 

(PONTEIRA) PT 100 UM! 9,09 e nove 
centavos 

36,36' reais e trinta 
e seis 
centavos 

8 Calculadora de bolso CLASSE UNO 7 R$ doze reais R$ / oitenta e 

Eletrônica. 
Legibilidade: dispiay 
grande, 	2 fontes de 
energia: 5w_ 
solar, visor inclinado, 
funções: 4 operações 
básicas; raiz quadrada; 
porcetagem; 
desligamento 
automático, tam. 

12.22 e vinte e 
dois 
centavos 

85,54 cinco reais e 
cinquenta e 
quatro 
centavos 

11,7x7,Scm; peso 
aproximado: 70g 

9 Caneta esferográfica COMPACTOR CX R$ trinta e R$ noventa e 

na cor Azul I.Omm 

corpo hexagonal que 
assegura o conforto na 
escrita e transparente 
para visualização da 
tinia, tinta de alta 
qualidade, que seca 
rapidamente evitando 
borões na escrita: 

32,15 dois reais e 

quinze 
centavos 

96,44 seis reais e 
quarenta e 
quatro 
centavos 

ponta média de lmm, 
largura Mlinha 

0,4mm, tampa e plug 
da mesma cor da tinta( 
tampa ventilada em 
conformidade com 
padrão iso, 
esfera perfeita e mu itf 
resistente. cx 50 un 

, 

10 CANETA COMPACTOR CX 2 $ trinta e R$ J sessenta e 
ESFEROGRÁFICA NA 
COR PRETA 1.0MM. 
Corpo hexagonal que 
assegura o conforto na 
escrita e transparente 

32,15 dois reais e 
quinze 
centavos 

64,30 quatro reais 
e trinta 
centavos 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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para visualização da 
tinta, tinta de alta 

qualidade, que seca 

rapidamente evitando 
borões na escrita: 

DESTA J 
COM :RCIO  E  SERVI 	OS 

ponta média de lmm, 
largura It da linha 
0,4mm, tampa e plug 
da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em 
conformidade com 
padrão, iso, esfera 
perfeita e muito 
resistente. CX 50 UN 

11 CANETA COMPACTOR CX 2 R$ trinta e um R$/ sessenta e 

ESFEROGRÁFICA NA 
COR VERMELHA 
I.OMM. 

31,80 reais e 
oitenta 
centavos 

63,601 três reais 
sessenta 
centavos 

e 

Corpo hexagonal que 
assegura o conforto na 
escrita e transparente 
para visualização da 
tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca 
rapidamente evitando 
borões na escrita: 
ponta média de loira, 
largura 
da linha 0,4mm, tampa 
e plug da mesma cor 

dá tinta, 
tarnpaventilada 
em conformidade com 

padrão iso, esfera 
perfeita e muito 
resistente. CX 50 UN 

12 Caneta para marcar Cd PILOT UND 3 R$ três reais e R$ dez reais e 
permanente 2.0. / 
diversas cores. / 3,53 cinquenta 

e três 
centavos 

10,60 sessenta 

centavos 

13 Capa Para ESPIRAL PCT 1 4$ vinte e R$ vinte e sete 
Encardenação PP 0,30 
A4 PREIA; PT 50 UM 

27,86 sete reais 
e oitenta e 
seis 
centavos 

27,86 reais e 
oitenta e seis 

centavos 

14 Capa Para ESPIRAL PCT / 1,# R$ trinta e R$/ trinta e dois 
Encardenação PP 0,30 
A4 transparente.5r50 
UM 	 / 32,87 dois reais e 

oitenta e 
sete 

32,87' reais e 
oitenta e 
sete 

7 centavos centavos 

15 CARBONO PRETO, 05 

CX 

1 vinte reais R$ vinte reais e 

c 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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CAMADA DE TINTA 
SÓLIDA, PAPEL 
BASE DE 20A22 
G/M2, DORSO 
ENCERADO E 
IMPRESSO, 
210X297 CM (A4) 1 
FACE CX C/ 100 
FOLHAS 

20,43 e quarenta 
e três 
centavos 

20,43v quarenta e 
três centavos 

16 CARTOLINA SÃO FOLHAS FOLHAS 84 $ cinquenta R$ quarenta e 
500X660MM, 
GRAMATURA 180G  - 
CORES VARIADAS 

0,59 e nove 
centavos 
de real 

49,74 nove reais e 
setenta e 
quatro 
centavos 

17 CD RW GRAVÁVEL MAX PCT 1 vinte e R$ 
/ 

vinte e cinco 

(80MlN/700S8j 52X 
PT 50 UMZ 

25,34 

,— 

cinco reais 
e trinta e 
quatro 
centavos 

25,34 reais e trinta 
e quatro 
centavos 

18 CD-R GRAVÁVEL MAX PCT" 1 4$ quarenta e R$   
quarenta e 

(80MIN/700M8) 52X 
PT 50 UM 

44,30 quatro 
reais e 
trinta 
çEitavos 

44,30 quatro reais 
e trinta 
centavos 

19 Clips para papel em CLIP CX 6 R$ ,/um real e R$ onze reais e 
aço niquelado 2/0. 
Caixa c/ 100 un, com 
dados 
de identificação do 
produto e marca do 
fabricante, material 
conforme 
norma SAE 1010/20 

1,86 oitenta e 
seis 
centavos 

11,17 dezessete 
centavos 

20 Clips para papel em CLIP CX/ 6 R$ um real e R$ dez reais e 
aço niquelado 3/0. 
Caixa c/50 un, com 
dados 
de identificação do 
produto e marca do 
fabricante, material 
conforme 
norma SAE 1010/20 / 

1,79 setenta e 
nove 
centavos 

10.72 setenta e 
dois 
centavos 

21 CLIPS PARA PAPEL EM CLIP CX / 4 $ um real e R$ / seis reais e 
AÇO NIQUELADO 4/0. 
CAIXA C/ 50 UN, COM 
DADOS DE 

1,74 setenta e 
quatro 
centavos 

6,961 noventa e 
seis centavos 

IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA 
DO FABRICANTE, 
MATERIAL CONFORME 
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NORMA SAE 1010/20 z 

ESTA 
SERVICOS COMURCIO E 

22 Clips para papel em 
aço niquelado 8/0. 
Caixa c/ 25 un, com 
dados de identificação 
do produto e marca do 
fabricante, material 
conforme norma SAE 
1010/20 

CLIP CX 1 4fR$ 
5,35 

cinco reais 
e trinta e 
cinco 
centavos 

R$ 
21,39 

vinte e um 
reais e trinta 
e nove 
centavos 

23 Cola Branca 1kg, Cola 
100% Lavável Mesmo 
Depois De Seca, Ideal 
Para: Colar Cartolinas E 
Papéis Em Geral. 

BAMBINI UND 12 R$ 
9,00 

,/' 

nove reais RS 
107,95 

cento e sete 
reais e 
noventa e 
cinco 
centavos 

24 Cola Branca 90g, Cola 
100% Lavável Mesmo 
Depois De Seca, Ideal 
Para: Colar Cartolinas E/ 
Papéis Em Geral.Cx 12 ' 
Un 

BAMBINI CX / 41R$ 
15,05 

quinze 
reais e 
cinco 
centavos 

R$ ,7 
60,20 

sessenta 
reais e vinte 
centavos 

25 Cola De Contato 
Multiuso 75g - Bisnaga 

SUPER COLA 

7' 

UN R$ 
8,07 

oito reais e 
sete 
centavos 

R$ 
32,26 

trinta e dois 
reais e vinte 
e seis 
centavos 

26 Cola E.V.AE Isopor 9OjBRASCOIA UNO / 31 'R$ 
5,08 

/R1 

cinco reais 
e oito 
centavos 

R$ 
157,36 

1> 
 

cento e 
cinquenta e 
sete reais e 
trinta eseis 
centavos 

27 Cola Em BASTÃO 
Branca, Adesiva, Para 
Uso Em Papel lOg C,?( 
12UM 7  

OALA CX/ 
11,30 

1/RStrinta 

onze reais 
e trinta 
centavos 

R$ / 
33,90' 

trinta e três 
reais e 
noventa 
centavos 

28 Cola Para Pistola Fina ,RÇiAMOS 
BRITO 

KG/ 
31,12 

e um 
reais e 

centavos 
doze centavos 

R$ / 31,12 
trinta e um 
reais e doze 

29 Cola Para Pistola 
Grossa 

RHAMOS 
BRITO 

CX ,/" 

1 4(5 
31.12 

trinta e um 
reais e 
doze 
centavos 

R$ 	/ 
31,121 

trinta e um 
reais e doze 
centavos 7 

30 COLCHETES N15,Q 72 
UM 	/ 

BACCHI 

/ 

2 
9,07 

nove reais 
e sete 
centavos 

R$ / 18,14 
dezoito reais 
e quatorze 
centavos 

31 Corretivo liquido 18 ml 
a base água e 
pigmento branco, não 
tóxico, secagem 

MERCUR CX" 41tR$ 
15,12 

quinze 
reais e 
doze 
centavos 

R$ 
60,50 

sessenta 
reais e 
cinquenta 
centavos 

DESTAK COMERCIO E SERY ÇOS LTDA —ME 
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/ 
rápido. Cxl2uny / 

EME 
COMtRCIO ['i[ kv'_On J IM  

.wwL - / 
32 Elástico Grossp4omm MAMUTH per. [ 1'  R5 treze reais R$ ,/' treze reais e 

25M 	...../ 13,34 e trinta e 
quatro 

13,34 trinta e 
quatro 

centavos , centavos 

33 Elástico Látex Amarelo MAMUTH PCT 5 seis reais e R$ / trinta e dois 

N18 P1 200 UM 
'1 

6,43 quarenta e 
três 
centavos 

32,15 reais e 
quinze 
centavos 

34 Envelope Oficio Branco FORONI PCT " 192 nove reais P5 mil 

0FF Set Sem Timbre 1 
14X229MM 75G PT 
100UN 

9,25 e vinte e 
cinco 
centavos 

1.775,92 setecentos e 
setenta e 
cinco reais e 
noventa e 
dois 
centavos 

35 Envelope Para Cd/Ovd FORONI a / ltR$ setenta e P5 setenta e 

126x126MM branco 
com janela. CX 500 

76,21 seis reais e 
vinte e um 

76,21 seis reais e 
vinte e um 

UM /' centavos centavos 

36 Envelope para convite FORONI PCT / 206 /I$ trinta e R$ sete mil, 

Em Cores Variadas 
162X229" 90G »'l' 

37,51 sete reais 
e 

7.726,24 setecentos e 
vinte e seis 

a- 
SO UMt 	 - cinquenta 

e um 
centavos 

reais e vinte 
e quatro 
centavos 

37 Envelope Plástico Com FORONI UND " 172 14 três reais e P5 seiscentos e 
Fechamento Em 
Cordão Tamanho 
Oficio 	/ 

3,94 noventa e 
quatro 
centavos 

677,44 setenta e 
sete reais e 
quarenta e 
quatro 
centavos 

38 Envelope Saco Branco FORONI UNV 16 vinte e três R$ trinta e sete 
0ff Set Sem Timbre 
324X229 MM - 
PAPEL A4 

0,23 centavos 
de real 

37,45 reais e 
quarenta e 
cinco 
centavos 

39 Envelope Saco Branco FORONI UND,-' 172 R$ vinte e P5 cinquenta 
0ff Ser Sem Timbre 
360X260 MM PI,/7  

0,29 nove 
centavos 

50,12 reais edoze 
centavos 

PAPEL OFICIO /" de real 

40 Envelope Saco Ouro FORONI UND 188 R$ dois reais e P5 quatrocentos 
Sem Timbre 360X260 
MM P1 PAPEL 
OFICIO 	/ 

2,43 quarenta e 
três 
centavos 

455,94 e cinquenta 
e cinco reais 
e noventa e 
quatro 
centavos 

41 Espiral Encadernação A3 PCT ," 	1 treze reais R$ treze reais e 

DESTAK COMERCIO E SERY ÇOS LTDA —ME 
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r ew a AVOS  

17mm. Plástico Pr 

Cap. 2001L5. 5.260 
UM 7 

13,47 

z 
e quarenta 
e sete 
centavos 

13,47 quarenta e 

sete 
centavos 

42 Espiral Encadernação A3 PCT / 17R$ quatorze R$/ quatorze 

2Smm. Plástico Preto 
Cap. 150FLSs. PT 48 

14,87 reais e 
oitenta e 

14,871 reais e 
oitenta e 

UM , sete 
centavos 

sete 
centavos 

43 Espiral 	4" A3 PCT/ 1"R$ treze reais R$ 	j treze reais e 

Encadernaçã3nm; 
Plástico Preto Cap. 

13,47 e quarenta 
e sete 

13,47 quarenta e 

sete 

200FLS. VI' 36 y centavos centavos 

UM  
44 Espiral Encadernação A3 PCT 7 1 R$ quatorze R$ J quatorze 

40mm. Plástico Preto 
Cap. 300- M. PT 18 
UM 

14,87 reais e 
oitenta e 
sete 

14,87/ reais e 
oitenta e 
sete 

centavos / centavos 

45 f4piral Encadernação A3 PCT 1 R$ quinze R$ quinze reais 

(50)nm. Plástico Preto 15,43 reais e 15,43 e quarenta e 
rJ C5p. 300- M. PT 18 

UM 

quarenta e 

três 
centavos 

três centavos 

46 ESPIRAL A3 PCT 1 R$ seis reais e seis reais e 
ENCADERNAÇÃO 
9~ plástico reto 
cap. SOFLS. FF 

6,76 setenta e 
seis 
centavos 

6,76 setenta 
seis centavos 

e 

100 UM 
47 Estilete Estreito OLFA UNO 10 R$ setenta e sete reais e 

Plástico Lâmina 9mm 0,74 quatro 
centavos 
de real 

7,43 quarenta e 
três centavos 

48 Estilete Largo Plástico OLFA UNO 10 R$ um real e R$ treze reais e 

Lâmina lSmm 1,38 trinta e 
oito 
centavos 

13,82 	' oitenta e 
dois 
centavos 

49 Etiqueta Auto Adesiva PIMACO CX 22 R$ trinta e R$ oitocentos e 
Branco. INK 1FF— 
laser. 2 carreiras, TAM. 
33,9X101,6 MM, folha 
com 14 etiquetas. Cx 

100 Fis 

37,39 sete reais 
e trinta e 
nove 

centavos 

822,65 vinte e dois 
reais e 
sessenta 
cinco 
centavos 

e 

50 Etiqueta Auto Adesiva 3M CX 22 R$ sessenta e R$ mil 
branco. 114K 3FF- 
laser. 2 carreiras, TAM. 

38,1X90,0 MM, folha 
com 14 etiquetas. CX 
100 FLS 

66.10 seis reais e 
dez 
centavos 

1.454,22 quatrocentos 
e cinquenta 
e quatro 
reais e vinte 
e dois 
centavos 1)0 

51 Etiqueta Auto Adesiva PINACO CX 16 
DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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Branco. INK 3FF- laser. 
3 carreiras, TAM. 
25,4X66,7 MM, folha 
com 30 etiquetas. CX 
100 f is 

R$ 
36,88 

trinta e 
seis reais e 
oitenta e 
oito 
centavos 

R$ 
590,02 

quinhentos e 
noventa 

reais e dois 
centavos 

52 Extrator de grampos, BACCHI UNO 8 14$ um real e R$ quinze reais 

tipo espátula, feito 
com aço inóxidável. 

1,91 noventa e 
um 
centavos 

15,27 e vinte e sete 
centavos 

53 Fita Adesiva 3M ROL 12 R$ um real e R$ 	- treze reais e 

Transparente 12mm X 
40m 

1,15 quinze 
centavos 

13,76 setenta e 
seis centavos 

54 Fita Adesiva 3M ROL 24 R$ três reais e R$ setenta e 
Transparente 45mm X 

45m 
3,26 vinte e seis 

centavos 

78,28 	-\ oito reais e 
vinte e oito 

centavos 

55 Fita Adesiva Gomada 3M ROL 8 R$ nove reais R$ setenta e 

em papel madeira 9,61 e sessenta 76,85 seis reais e 

38mmx50m - unidade 

separada com material 
anti-adesivo contendo 
a marca do fabricante 

e um 
centavos 

- oitenta e 
cinco 
centavos 

56 Fitilho Presente C/SOm 3M UNO 4 R$ quatorze R$ / cinquenta e 
14,74 reais e 

setenta e 
quatro 
centavos 

53,95/ oito reais e 
noventa e 
seis centavos 

57 Folha em E.V.A MASTER PCT 12 R$ vinte e um R$ duzentos e 
400X600X2MM. Cores 
variadas. P1, 10 um 

21.52 reais e 

cinquenta 
e dois 
centavos 

258,20 cinquenta e 

oito reais e 
vinte 
centavos 

58 GAVETEIRO DE MESA MOBLV UNO 1 R$ cinquenta R$ 7 cinquenta e 
03 GAVETAS. TAM 
18X26,2 X21CM 

52,47 e dois reais 
e quarenta 
e sete 
centavos 

52,47 dois reais e 
quarenta e 
sete 
centavos 

59 GRAFITE 0,5 KB TUBO PENTEL TB 1 R$ um real e 14$ / um real e 
COM I2UN 1,92 noventa e 

dois 
centavos 

1,92/ noventa e 
dois 

centavos 

60 GRAFITE 0,71113 TUBO PENTEL TB 3 R$ um real e R$ / cinco reais e 
COM 12IJN 1,87 oitenta e 

sete 
centavos 

5,61( sessenta e 

um centavos 

61 GRAMPEADOR DE CIS UNO 8 R$ trinta e um R$ duzentos e 

MESA MÉDIO 26/6 
30FLS. 

31,42 reais e 
quarenta e 

251,39 cinquenta e 
um reais e 

DESTAK COMERCIO E SERV ÇOS E 'DA —ME 
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)ESTAJ  
dois 
centavos 

trinta e Il) 
centavos 

62 Grampo P1 ACC CX 9 R$ quatro R$ quarenta e 

Grampeador 
Galvanizado 26/6. Cx 
5000 UN com 
dados de identificação 
do produto e marca do 
fabricante 

4,62 reais e 
sessenta e 
dois 
centavos 

41,54 um reais e 
cinquenta e 
quatro 
centavos 

63 Grampo Trilho Metal CIS CX 9 R$ oito reais e R$ setenta e 

80MM CX 50 UM 8,85 oitenta e 
cinco 
centavos 

79,69 nove reais e 
sessenta e 
nove 

j centavos 

64 Lâmina Estilete Largo OS TB 1 R$ dois reais e R$ / dois reais e 

lSxlOOmni tubos C/10 
lâminas 

2,98 noventa e 
oito 
centavos 

2,98 noventa e 
oito 
centavos 

65 Lapiseira Grafite 0,5. PENTEL UNO 8 R$ três reais e R$ 	/ vinte e seis 
Corpo de plástico, com 
grip emborrachado e 
borracha na ponta. 

3,30 trinta 
centavos 

26,40 reais e 
quarenta 
centavos 

66 Lapiseira Grafite 0,7. PENTEL UNO 12 R$ três reais e R$ quarenta 
Corpo de plástico, com 
grip emborrachado e 
borracha na ponta. 

3,36 trinta e 
seis 
centavos 

40,27 reais e vinte 
e sete 
centavos 

67 Limpa Quadro Branco, RADEX UNO 5 R$ treze reais R$ sessenta e 
liquido embalagem de 
alto aplicação spay 60 
ml - liquido removedor 
de mancham deixa4as 
por marcadores em 
geral 

13,40 e quarenta 
centavos 

67,02 sete reais e 
dois 
centavos 

68 Livro de ponto C/ PROT UNO 1 R$ dezesseis R$ dezesseis 
lOOlis 218x319rnm 
capa papelão 697g/m2 
revestida por papel 

16,50 reais e 
cinquenta 
centavos 

16,50 reais e 
cinquenta 
centavos 

off-set 638/m2 j 
69 Livro de protocolo para SPIRAL UNO 5 R$ seis reais e R$ 	/ trinta e 

correspondência 1/4. 
com  100FLS, capa 
papelão revestido em 
papel off-set 120 
gr/m2 plastificado, 
miolo em 
papel off.set 56gr/m2 
c/ folhas numeradas, 
formato 160x220mm. 

6,91 noventa e 
um 
centavos 

34,55/ quatro reais 
e cinquenta 
e cinco 
centavos 

70 MARCA TEXTO, ponta PILOT CX 5 R$ quinze R$ setenta e 
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cm polietileno, corpo 
tampa e fundo em 
polipropileno, 
espessura de traço 
2,5cm ou 5,00cm, 
cores variadas 
2,Sg, filtro em 
poliester, cx 12 und 

UTAX  ®r 
15,43 reais e 

quarenta e 

três 
centavos 

77,17 

- 

sete 
dezessete 
centavos 

1,14 

71 Massinha de modelar 
lSOg cx 6 copos 

KOALA CX 3 R$ 
19,30 

dezenove 
reais e 
trinta 
centavos 

R$ 
57,89 

cinquenta e 
sete reais e 
oitenta e 

nove 
centavos 

72 PAPEL A4, alcalino, alta 
alvura, dimensões 210 

x 297 mm, 
gramatura 75 g/m2. 
embalagem: em 
material impermeável, 

contra 
umidade, resma 500 
fis, contendo a marca 
do fabricante. cx  10 
resmas 

CHAMEX CX 4 R$ 
187,88 

cento e 

oitenta e 
sete reais 
e oitenta e 
oito 
centavos 

751,51 

setecentos e 
cinquenta e 
um reais e 
cinquenta e 
um centavos 

73 PAPEL fotográfico 
brilhante a4. pt  50 FLS 

SPIRAL PT 9 R$ 
16,24 

dezesseis 
reais e 

vinte e 
quatro 
centavos 

R$ 
146,19 

- 

cento e 
quarenta e 

seis reais e 
dezenove 

centavos 

74 PAPEL fotográfico 
fosco a4. pt  50 fia 

SPIRAL PT 9 R$ 
26,60 

vinte e seis 
reais e 
sessenta 
centavos 

R$ 
239,42 

duzentos e 

trinta e nove 
reais e 
quarenta e 
dois 
centavos 

75 Papel Madeira,na cor 
kraft ouro, material 

celulose vegetal, 
8OgJM2fls tam. 66 x 
99em. 

SAFRA FOLHAS 36 R$ 
0,49 

quarenta e 
nove 
centavos 
de real 

17,60 
- 

dezessete 
reais e 
sessenta 
centavos 

76 PAPEL OFFICIO 2, 
alcalino, alta alvura, 
dimensões 216 x 330 
mm -embalagem: em 
material impermeável, 
contra umidade, resma 
SOOfIs, 

contendo a marca do 
fabricante. cx  10 
resmas 

CHAMEX CX 3 R$ 
243,52 

duzentos e 
quarenta e 
três reais e 
cinquenta 
e dois 

centavos 

730,55 
setecentos e 
trinta reais e 
cinquenta e 
cinco 
centavos 

Ut  / 
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77! 
PAPEL VELUDO. TAM, 
0,50X0,701v1. Diversas 
Cores. 

SAMET CX 4 

EST S  
R$ 
0,65 

sessenta e 
cinco 
centavos 
de real 

R$ 
2,59 	! 

dois reais e 
cinquenta e 

nove 
centavos 

78 PASTA AIZ OFÍCIO SAMET a 18 R$ cento e R$ dois mil, 

lombo estreito 4 com 

visor, mecanismo 
niquelado, diversas 
cores. cx  20 um 

142,34 quarenta e 
dois reais e 

trinta e 
quatro 
centavos 

2.562,20 quinhentos e 
sessenta e 

dois reais e 
vinte 
centavos 

79 PASTA A/Z OFICIO MASTER CX 15 R$ cento e R$/ dois mil, 

lombo largo 4 com 
visor, mecanismo 

niquelado, diversas 
cores. cx  20 um 

FARMA 146,48 quarenta e 
seis reais e 
quarenta e 

oito 
centavos 

2.197,20 cento e 
noventa e 
sete reais e 
vinte 
centavos 

80 1 PASTA CATÁLOGO A4 MASTER UND 21 R$ dezenove R$ quatrocentos 

COM VISOR. 100 FLS FARMA 19,48 reais e 
quarenta e 
oito 
centavos 

409,01 e nove reais 
e um 
centavo 

81 PASTA COM ELASTICO POLIBRAS UND 20 R$ dois reais e quarenta e 

oficio transparente 
fina 

2,23 vinte e três 
centavos 

44,56 quatro reais 
e cinquenta 
e seis 
centavos 

82 PASTA COM ELÁSTICO POLIBRAS UND 20 R$ dois reais e R$ cinquenta e 

oficio transparente 
lombo 20 mm 

2,81 oitenta e 
um 
centavos 

56,21 seis reais e 
vinte e um 
centavos 

83 PASTA COM ELASTICO POLIBRAS UNO 12 R$ três reais e R$ quarenta e 

oficio transparente 
lombo 40 mm 

3,58 cinquenta 
e oito 
centavos 

42,98 dois reais e 
noventa e 
oito 
centavos 

84 PASTA PLÁSTICA POLIBRAS UND 5 R$ um real e R$ sete reais e 
transparente com 
trilho 

1,59 cinquenta 
e nove 
centavos 

7,94 noventa e 
quatro 
centavos 

85 PEN DRIVE 8GB. SANDISK UNO 1 R$ vinte e R$ J vinte e sete 
Conexão USB 2.0, 
tecnologia 
especialmente criada 
para aumentar a 
velocidade da 

transmissão de dados 
entre o computador e 
outros dispositivos. 

27,58 sete reais 
e sessenta 
e oito 
centavos 

27,68' reais e 
sessenta e 
oito 
centavos 

86 PERFURADOR DE CIS UNO 1 R$ trinta reais R$ trinta reais e 
PAPEL P1 30FLS. 2 
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furos. Tam. 
122X100X56MM 

30,71 e setenta e 

um 
centavos 

30,71 seten
\
'taff0g'

ft  

centavos 

87 PERVECEJO COLORIDO CLIPS CX 1 R$ dois reais e R$ dois reais e 

10MM CX 100 UM 2,81 oitenta e 

um 
centavos 

2,81 oitenta e um 
centavos 

88 PILHA ALCALINA PANASON PT 14 R$ doze reais R$ cento e 

PALITO AAA PT 4 UM 12,82 e oitenta e 
dois 
centavos 

179,50 setenta e 
nove reais 
cinquenta 

centavos 

e 

- 89 PILHA PEQUENA AA PT PANASON PT 6 R$ seis reais e R$ 	
/ 

trinta e nove 

4 UM 6,59 cinquenta 
e nove 
centavos 

39,54 reais e 
cinquenta 
quatro 
centavos 

e 

90 PINCEL MARCADOR BIC CX 2 R$ trinta reais R$ 	
/ 

sessenta 

ATÔMICO 1100 
RECICLÁVEL, ponta os 
as de feltro OSmm de 

espessura, 10 cm de 
comprimento, 
reca,regável, cor azul. 

30,41 e quarenta 
e um 
centavos 

60,82 reais e 

oitenta e 
dois 
centavos 

Cx12 um 

91 Pincel Marcador BIC CX 2 R$ trinta reais R$j sessenta 

Atômico 1100 
Reciclável, ponta de 
feltro 08mm de 

espessura, 10 cm de 
comprimento, 

recarregável, cor 

30,41 e quarenta 
e um 
centavos 

&o,sz/ reais e 
oitenta e 
dois 
centavos 

preto. CX 12 UN / 

92 PINCEL MARCADOR BIC CX 2 R$ trinta reais R$ 	/ sessenta 
ATÓMICO 1100 

RECICLÁVEL PONTA 
DE FELTRO OSMM DE 
ESPESSURA, 10 CM DE 

30,41 e quarenta 
e um 
centavos 

60,82' reais e 
oitenta e 
dois 
centavos 

COMPRIMENTO, 
RECARREGÁVEL, COR 
VERMELHO. CX  12 UM 

93 Pincel Para Quadro BIC CX 10 R$ sessenta e R$ seiscentos e 
Branco Recarregável, 
cor azul, ponta 
indefonnável, fácil de 
apagar sem deixar 
resíduos, gravado no 
corpo a 

69,22 nove reais 
e vinte e 
dois 
centavos 

692,22 noventa e 
dois reais e 
vinte e dois 

centavos 

marca do fabricante, mil  
comprimento mínimo 1.3' 

DESTAK COMERCIO E SERY ÇOS LTDA —ME 
CNP.J: 21.979.17310001-73 / CGF: 06.443.386-2 

END: 51110 BARRINHA. .S/N, TAPERA. ÀQLIIRA'/.-CL CEP: 61.7 
CONTATO: (85) 99174-21201997.142114 

Página 42 de 



/REG4a 

de 10 (dez) 
centímetros. CX 12 UM 

EST Á  
COMERCIO E S[RVICOS, 

94 Pincel Para Quadro BIC CX 3 R$ sessenta e duzentos e 

Branco Recarregável, 
cor preto, ponta 

69,22 nove reais 
e vinte e 

207,66 sete reais e 
sessenta e 

indeformável, fácil de 
apagar sem deixar 
resíduos, gravado no 
corpo a marca do 
fabricante, 
comprimento mínimo 
de 10 (dez) 
centímetros. CXI2UM 

dois 
centavos 

- seis centavos 

95 Pincel para quadro BIC CX 3 R$ sessenta e R$/ duzentos e 

branco recarregível, 
cor vermeiM, ponta 
indeformável, fácil de 
apagar sem deixar 
resíduos, gravado nó 
corpo a marca do 
fabricante, 
comprimento mínimo 
de 10 (dez) 

69,22 nove reais 
e vinte e 
dois 
centavos 

207,66 1  sete reais e 
sessenta e 
seis centavos 

centimetros.CX 12 UM / 
96 PINCEL N°02, com ACRILEX UND 2 R$ três reais e R$ / seis reais e 

cerdas sintéticas, para 
pintura em tecido 

3,10 dez 
centavos 

6,20' vinte 
centavos 

97 PINCEL N°  10, com ACRILEX UND 2 R$ um real e três reais e 
cerdas sintéticas, para 
pintura em tecido 

1,78 setenta e 
oito 
centavos 

3,55 cinquenta 
cinco 
centavos 

e 

98 PINCEL, N°20. com  ACRILEX UNO 2 R$ quatro R$/ oito reais e 
cerdas sintéticas. para 
pintura em tecido 

4,21 reais e 
vinte e um 
centavos 

8,421 quarenta 
dois 
centavos 

e 

99 Pistola de cola quente CIS UND 2 R$ dezessete R$ trinta e 
grande. 40w de 
potência. bivolt. 

17,34 reais e 
trinta e 

34,69 quatro reais 
e sessenta e 

quatro ( nove 
centavos 

-41  
centavos 

100 PISTOLA de cola CIS UNO 2 R$ quatorze R$ vinte e nove 
quente pequena. 40w 
de potência. Bivolt. 

14,81 reais e 
oitenta e 
um 
centavos 

29,61 reais e 
sessenta e 
um centavos 

101 PRANCHETA ACRILICO POLIBRAS UND 11 R$ dez reais e R$ cento e 
polietileno com 
prendedor cores 
variadas tam. A4 

10,56 cinquenta 
e seis 
centavos 

116,12 dezesseis 
reais e doze 
centavos 

102 PRENDENOOR DE CIS CX 1 R$ vinte e R$ inte e dois 
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PAPEL 51 MM blinder 

clips preto cx 12 um 

22,31 dois reais e 

trinta e um 
centavos 

22,31/ reais'ètz 
e um 
centavos 

103 Régua Acrilica 30CM DESART UNO 18 R$ setenta R$ doze reais e 

incolor subdivisão em 

mm 

0,70 centavos 
de real 

12,52 cinquenta e 
dois 
centavos 

104 TESOURA AÇO DESART UNO 9 R$ seis reais e R$ cinquenta e 

INOXIDÁVEL com cabo 
de plástico com ponta 
reta. tam. 19x6cm 

6,03 três 
centavos 

54,31 quatro reais 
e trinta e um 
centavos 

105 Tinta Guache, 15MLCx KOAI.A CX 2 R$ quatro R$ oito reais e 

Com 12 Cores 4,33 reais e 

trinta e 
três 
centavos 

8,67 sessenta e 

sete 
centavos 

106 Tinta Para Carimbo RAOEX UNO 8 R$ dois reais e R$ vinte reais e 

40m1. Diversas Cores. 2,54 cinquenta 
e quatro 
centavos 

20,30 trinta 
centavos 

107 Tinta para marcador BIC UNO 4 R$ quatro R$ dezessete 

de quadro branco. 
20M1. Diversas Cores. 

4,41 reais e 

quarenta e 

17,63 reais e 

sessenta e 

um 
centavos 

. três centavos 

108 Tinta para pincel RADEX UNO 4 R$ três reais e R$ treze reais e 

atômico TR37. 37ML 
Diversas cores 

3,38 trinta e 
oito 
centavos 

13,54 cinquenta e 
quatro 

centavos 

VALOR TOTAL: VINTE E CINCO MIL SEICENTOS E SESSENTA E QUAURO REAIS E R$  
VINTE E QUATRO CENTAVOS 25.793,51 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNO QUANT VNIT V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Ácido muriático para 
aplicação cm limpeza bruta 
em geral, embalado em 
frasco plástico de 1 litro e 	_/ 
acondicionado em caixas de 
papelão com 12 unidades. 

PASSOU 
LIMPOU 

CX 
/ 

14 

- 

48,12 

quarenta e 

oito reais e 
doze 
centavos 

R$ 
673,66 

seiscentos e 

setenta e 
três reais e 
sessenta e 
seis centavos 

2 Água Sanitária multiplo uso 
de 1000m1 embalado em 
frasco de plastico, cx 

contendo 12 unidades e 
1 acondicionados em caixa de 

papelão com hipocloreto de 
sódio 

PASSOU 
LIMPOU 

CX 	" 55 14$ 
23.09 

vinte e três 
reais e 
nove 
centavos 

R$ 
1.269,75 

- 

mil duzentos 
e sessenta e 
nove reais e 
setenta e 
cinco 
centavos 

3 Alcool branco 1 litro ZULU CX' ?'R$ noventa e R$ éento 
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EST I. 
COMERCIO ' StW JIC 

embalagem secundaria cx 
com 12 unidades 

91,15 um reais e 

quinze 
centavos 

182,30 oite 
dois reais e 
trinta 
centavos 

4 Alcool em gol SOOg ZULU cx  16 noventa e mil 

embalagem secundaria cx 
com 12 unidades 

97,36 sete reais 
e trinta e 
seis 
centavos 

1.557,69 quinhentos e 
cinquenta e 

sete reais e 
sessenta e 

nove 
centavos 

5 Amaciante para roupa de 2 UND/ 2 R$ doze reais R$j vinte e 

litros embalado em frasco 
plástico es. acondicionado 
em caixa de papelão 
contendo cloreto dialquil 
dimetil 
amônio, coadjuvante, 
perfume, preservantc, 
corantes, acidulante e água 
produto inspecionado pelo 
mineiro som validade de 3 

12,21 e vinte e 
um 
centavos 

24,42/' quatro reais 
e quarenta e 
dois 
centavos 

anos. 

6 Desinfetante liquido dei PASSOU CX 45 R$ trinta e um R$ mil 

litro embalado em frasco LIMPOU 31,42 reais e 1.414.09 quatrocentos 

1 plástico e@acondicionado 
em caixa de papelão 
contendo em sua 
composição água, 
ingrediente ativo, formol, 

sabão de trietanolamina, 
ácool etilico, perfume, edtj, 
e corante. (lavanda, jasmin, 
eucalipto e •inho) cx c/ 12. 

- 

quarenta e 
dois 

centavos 

- 

e quatorze 
reais e nove 

centavos 

7 Desodorizador de ar Spray BOM AR UND 114 $ treze reais R$ mil 
400g aerosol, condicionado 
em caixas 	de 

13,03 e três 
centavos 

1.485,24 quatrocentos 
e oitenta e 

cinco reais e 
vinte e 
quatro 
centavos 

papelão, contendo em sua 
composição: parfum, 
alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobutante/ 
propane.  

7,' 8 Detergente Liquido lava PASSOU CX 33 RS quarenta e R$ mil 
louças de 500m1 das mais 
variadas 	fragrância 

LIMPOU 43,44 três reais e 
quarenta e 
quatro 
centavos 

1.433,43 quatrocentos 
e trinta e 
três reais e 
quarenta e 
três centavos 

embaladas em frascos 
plásticos e acondicionados 
em caixas de papelão cot_ 
24 unidades 

9 Inseticida Spray 300m1 BAIGOM UNO 390 1R$ quatorze R$ cinco mil, 
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usado para exterminar 
insetos (barata 
formigas, moscas, 
pernilogos, mosquitos da 
dengue) destruindo ovos e 
larvas, embalado em frasco / 
de 300m1. / 

14,47 

/ 
/ 

reais e 
quarenta e 

sete 
centavos 

5.641,97 seiscentosè 
quarenta e 	1 
um reais e 

noventa e 
sete 
centavos 

10 limpa vidros SOOmI VEJA UND 230' R$ seis reais e mil trezentos 

i 

indicado para a limpeza de 
embaçamento e6a marcas 
de dedos, com 
transparencia total aos 
vidros, sem amoníaco, 

6,01 um 
centavo 

1.381,52 e oitenta e 
um reais e 
cinquenta e 
dois 
centavos 

emb&adym frasco de 

/ 
11 Limpador desengordurante CIF UNI»" 175 R$ cinco reais R$ novecentos e 

para cozinha de SOOml 
embalado em frasco 
plástico, contendo em sua 

composição: lauril éter 
sulfato de sódio, ácido 
cítrico, álcool graxo 
etoxilado, éter glicólico, 
água e 
perfume 

5,25 e vinte e 
cinco 
centavos 

917,91 dezessete 
reais e 
noventa e 
um centavos 

12 Limpador Multi - Uso de PASSOU UND 436 R$ quatro dois mil, 

SOOmi embalado em frasco 
plástico com a composição 
contendo linear alquil 
benzeno sulfonato de 

sódio, tenso ativo não 
iâníco, alcalinizante, 
sequestxante, solubilizante, 
éter glicólico, álcool, 
perfume e água 

LIMPOU 4,97 reais e 
noventa e 
sete 
centavos 

2.168,05 cento e 
sessenta e 
oito reais e 
cinco 
centavos 

13 Lustra móvel perfumado OLHEO UND 235 R$ quatro novecentos e 

200m1embalado em 
frasco plástico, contendo 

DE 
PEROBA 

4,14 reais e 
quatorze 

971,96 setenta e um 
reais e 

parafina emulsificanles, 
solvente, umectante, 
preservante, fragância e 
água. / 

centavos 
1 

noventa e 
seis centavos 

14 Pedra sanitária com suporte PATO LJNDJ' 2.686 R$ um real e cinco mil, 
de sustenção 1,99 noventa e 5.352,66 trezentos e 
(desodorizador sanitário) 
na fragância lavanda com 
40g embalada em caixa de 
papelão, contendo na 
composição: dodecil, 
benzeno suifonato de 

nove 
centavos 

/ cinquenta e 
dois reais e 
sessenta e 
seis centavos 

sódi4, sílica, sulfato de / 
DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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COMERCIO E SUrViCO' 

sódio, carbonato de sódio, 

corantes e fragância. 
Nãfcontém 
radicIorobenzeno. Produto 
inspecionado pelo inmetro, 

com validade 
de3anos. 

15 Polidor de Alumínio Líquido PASSOU CX 19 R$ cinquenta R$ novecentos e 

SOOmi embalado em frasco 
plástico e acondicionado 
em caixa de papelão com 

LIMPOU 51,74 e um reais 

e setenta e 
quatro 

983,01 oitenta e 
três reais e 
um centavo 

sua composição emulgador,  
essência conservante 

24 unidades contendç na / 

/ 

centavos 

16 Sabão em Barra multi ativo BALEIA CX 1 R$ sessenta e R$ 	/ oitocentos e 

azul pacote com 5 unidades 

de 200g 
caixa com 50 barras 
embaladas em sacos 
plásticos e acondicionados 
em caixas de papelão 
contendo na sua 

composição ácido graxos de 
coco/babaçu, sabão de 
ácidos graxos de sebo, 
sabão de ácidos graxos de 
sQjl cloreto de sódio, 
glicerina, alquil benzeno 
sulfonato de sódio, linear, 
perfume, edta ehdp, 

corante e água produto 
inspecionado pelo 

62,20 dois reais e 
vinte 
centavos 

870,80v setenta reais 
e oitenta 
centavos 

1Ç, INMETRO. 

Ft17 Sabão em pó caixa SOOg, BENTIVI CX 12 $t noventa e mil cento e 
embalada em caixa de 
papelão e acondicionada 
cm caixa de papelão com 24 
unidades,contendo cm sua 
composição: tensoativo 
aniônico, tamponantes, 
coaivantes, 
sinergista, corantes, 
enzimas, branqueador 
óptico 	água, .esÊpc, 

94,86 quatro 
reais e 
oitenta e 
seis 
centavos 

1.138,38 trinta e oito 
reais e trinta 
e oito 
centavos 

alvejante c carga. 
18 Sabão glicerinado VPE PC 3 $ seis reais e R$ 	/ dezenove 

t_.....inultiativo .erfumado em 6,44 quarenta e 
quatro 
centavos 

19,32 reais e trinta 
e dois 
centavos 

barra testado 
dermatologicamente, em 
embalagem com 05 

unidades com cada barra 
hfl'% 

~ 
a' 

o 

ã 

çjy 
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as' o 
4 ,  

* 

pesando 200g. Produto 
inspecionado INMETRO  

COM RCIO  E tUQVI 	C5' 

19 Sabonete antebacteriano ACEPLINE CX / W'  R$ cento e R$ mil duzentos 

liquido, caixa com 12 

unidades de Ilitro 

178,22 setenta e 
oito reais e 
vinte e 
dois 

1.247,57 e quarenta e 
sete reais e 
cinquenta e 

sete 

/ 7 centavos centavos 

20 Sabonete liquido na ONLV LITRO'/  205 i$ dez reais e R$ dois mil, 

fragráncia erva doce para 
mãos com ação bactericida 
de SOOml embalado em 
frasco plástico, produto / 
inspecionado pelo 	/ 

10,41 quarenta e 
um 
centavos 

2.133,19 cento e 

trinta e três 
reais e 
dezenove 
centavos 

INMETRO. 

21 Sabonete Suave com 	j ONLV LITRO 1.410 R$ um real e R$ dois mil, 

Extrato de Frutas e 1,87 oitenta e 2.637,55 seiscentos e 

Hidratante 	0tOCr' 
embalagem de papelão 
contendo cm sua 

composição Sabão base de 
sódio, água, carbonato de 
cálcio, perfume, cloreto de 
sódio, óleo de 
semente de girassol, 
carbonato de sódio,. 
glicerina, extraio de aloe 
vera, dióxido de titânio, 
ácido 

etilenohidroxidifosfónico, 
ácido 
ilenodiaminoteracético, 
hidroxitolueno butilado 

sete 
centavos 

trinta e sete 
reais e 
cinquenta e 

cinco 
centavos 

22 Shampoo de uso adulto, 8ELLE FRASCO 175 R$ vinte e seis R$ quatro mil, 
composição ceramidas. 
Frasco contendo no mínimo 
2 litro 

26,43 reais e 
quarenta e 
três 
centavos 

4.625.74 seiscentos e 
vinte e cinco 
reais e 
setenta e 
quatro 
centavos 

23 Condicionador de uso BEILE FRASCO 175 R$ trinta e R$ cinco mil, 
adulto, composição 
ceramidas. Frasco contendo 
no mínimo 2 litro 

34,17 quatro 
reais e 
dezessete 
centavos 

5.979,58 novecentos e 
setenta e 
nove reais e 
cinquenta e 
oito 
centavos  

24 Água unitária, em PASSOU GALÃO 37 R$ nove reais R$ trezentos e 
embalagem plástica com 
5.000 ml, tampa lacrada, 

LIMPOU 9,32 e trinta e 
dois 

345,02 quarenta e 

cinco reais e 
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ESTS 
COMERCIO S P'..; 

teor de cloro de acordo 

com o limite da legislação 
pertinente registro do 

Ministério da Saúde, 
químico responsável, 
composição e informações 
do fabricante estampados 
na embalagem. Prazo de 
validade. 

centavos
jx  cenfavC 

25 Desinfetante perfumado PASSOU GALÃO 22 R$ nove reais R$ duzentos e 

com ação germicida e cloro 

ativo,fragrâncias: floral, 
eucalipto, herbal, lavanda 
ou pinho, embalagem com 

LIMPOU 9,64 e sessenta 

e quatro 

centavos 

211,97 onze reais e 

noventa e 

sete 
centavos 

5 litros, com registro do 
Ministério da Saúde, 
químico responsável, 
composição e informações 
do fabricante estampada na 
embalagem. Quando da 
entrega o produto deverá 
apresentar, no 
mínimo, 80% do prazo de 
validade. 

26 Detergente liquido lava- PASSOU GALÃO 27 R$ onze reais R$ trezentos e 
louças, com ph neutro, 
dermatologicamente 
testado, em embalagens 
contendo 5 lis. Quando da 
entrega o produto 

deverá apresentar, no 
mínimo, 80% do pode 
validade. 

LIMPOU 11,82 e oitenta e 

dois 
centavos 

319,03 dezenove 
reais e três 
centavos 

VALOR TOTAL: QUARENTA E QUATRO MIL NOVICENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E R$ 
OITENTA E UM CENTAVOS 44.985,81 

TE 

M 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUAN 

T 

V.UNI 

T 

V.EXTENS 

O 

V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Copo descartável para água, cor MARATA, PCT 138 R$ quatro R$ quinhentos 

leitosa, capacidade ISOmI, - 
1. reforçado, de priiia 

4,02 reais e 
dois 

555,20 e cinquenta 

e cinco 

4' qualidade, embalados em sacos 
plásticos com 

centavos \ reais e vinte 
centavos 

100 unidades. 

2 Escova sanitária plástica com POUFORTE UND 128 R$ seis reais R$ oitocentos 
suporte 6,49 e 830,21 e trinta 

quarenta 
enove 

.e reais e vinte 
eurn 
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EST Ci1) 
COMERCIO E SERV.. 

centavos centavos centavos 

3 Esponja dupla face em 
embalgein de 03 unid 

SCOTCH BRITE UNO 348 R$ 
2,09 

dois reais 
e nove 
centavos 

R$ 
726,21 

- 

setecentos 
e vinte e 
seis reais e 
vinte eum 
centavos 

4 Fósforo contendo 10 caixas com GABOARDE MAÇ 72 R$ três reais R$ duzentos e 

400 palitos O 3,96 e noventa 
e seis 

284,93 oitenta e 
quatro reais 

centavos 1 e noventa e 
três 
centavos 

5 luva em látex impermeável para VOLK PAR 64 R$ seis reais R$ trezentos e 
limpeza em geral (Tamanhos: 6,09 e nove 389,84 oitenta e 
G,M e P) centavos .) nove reais e 

1  
oitenta e 
quatro 
centavos 

6 Papel higiênico; embalado em QUALITE FARD 113 R$ trinta e R$ quatro mil, 
pacotes com 04 unidades. 
Embalagem secundaria; fardos 
em plástico ei 16 pacotes. 

O 39,57 nove reais 
e 
cinquenta 
e sete 
centavos 

4.471,86 quatrocent 
os e setenta 
e um reais e 
oitenta e 
seis 
centavos 

7 Pano de chão branco tipo saco VULCA UNO 156 R$ três reais R$ quinhentos 
100% algodão. 3,75 e setenta 

e cinco 
centavos 

585,09 e oitenta e 
cinco reais 
e nove 
centavos 

8 Pano flanela 38x58 cm na cor VUICA UND 192 R$ três reais R$ seiscentos e 
amarela embalada em saco 
plástico. 

3,21 e vinte e 
um 
centavos 

617,24 dezessete 
reais e  v4 
e quatro 
centavos 

9 Rodo plástico 40 em com cabo POLIFORTE UND 84 R$ sete reais R$ seiscentos e 
de pelo menos 1.20 m 7,43 e 623,78 vinte e três 

quarenta 
e três 
centavos 

- reais e 
setenta e 
oito 
centavos 

10 Rodo plástico 60 em com cabo POLIFORTE UND 46 R$ dez reais R$ quinhentos 
de pelo menos 1,20 in 10,89 e oitenta 

e nove 
centavos 

501,15  e um reais e 
quinze 
centavos 

11 Sacos para lixo 60 litros: pacote UNI LIXO PCT 72 R$ dezesseis R$ mil cento e 
com 100 unidades 16,28 reais e 1.172,22 setenta e 

DESTAK COMERCIO E SERV ÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001 731 CCF: 06.443386.2 

END: SITIO RARRINIIA, SIN, TAPERA, AQUIRAZ-CE, CEP: 61.700-000 
CONTATO: (85)98174-2120/997342114 

/ 
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vinte e 

oito 

centavos 

vinte e dois 

centavos 

12 Sacos para lixo 100 litros: pacote UNI LIXO PCT 24 R$ vinte e R$ quinhentos 

com 100 unidades 22,47 dois reais 

e 

quarenta 

e sete 

centavos 

539,18 e trinta e 

nove reais e 

dezoito 

centavos 

13 Vassoura de pelo 40 cm com POLIFORTE UNO 96 R$ oito reais R$ oitocentos 

cabo de pelo menos 1,20 m 8,54 e 

cinquenta 

820,28 e vinte reais 

e vinte e 

e quatro 

centavos 

' oito 

centavos 

VALOR TOTAL:DOZE MIL CENTO E OEZESSESTE REAIS E R$ 
VINTE CENTAVOS 12.117,20 

GARANTIA DOS PRODUTOS COFORME EDITAL 

PAGAMENTO CONFORME EDITAL 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência e 
contratual, e Que seio executados conforme exigência edltalicia e contratual, e que serão entregues até OS (cinco) dias a partir 

da data de recebimento da Ordem de compra. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciárlos, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 

fornecimento licitado, inclusive a margem de 
lucro. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, 
- 	 impostos, taxas etc.) incidentes sobre o fornecimento. 

OS BENS SERÃO ENTREGUES NA CIDADE DE HORIZONTE. CASO NOSSA PROPOSTA SEJA ACEITA, COMPRROMETEMO-NOS. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Mlcroempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme 
estabelece o artigo 30  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

AQUIRAZ (CE), 17 DE JULHO DE 2017. 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNN: 21.979.173/0001-731 CGF: 06.443.386-2 

END: SITIO RARRINIIA, S/N, TAPERA, AQIJIRAZ-CE, CEP: 61.7 
CONTATO: (85) 98174-21201997342114 



/ 	j(coecm E SERVIÇOS LTOME 
CMP1 21.919.17310001-73  
REMAM MARCOS DA SILVA 

RENAN MARCOS DA SftA 	 cn: 001.037.31349 
RG: 97.002.382.108 CPF: 001.037313-69 	.ÕQ0AanRACR 

CESTAK 
COM 	 OS 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 312.166,98 (TREZENTOS E DOZE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS 
NOVENTA E OITO CENTAVOS) 
DESTAK COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 
ENDEREÇO: SITIO BARRINIIA S/N / TAPERA - AQUIRÀZ -CE 
CNPJ: 21.979.173/0001 -73 
EMAIL: getuIIomarcoss(ágmail.com  / renan6O47@ gamll.com  
TELEFONE: OXX(85) 99734-2114/981742120 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

CONTA CORRENTE N°:0042760 -8 
BANCO: BRADESCO 
AGENCIA N": 0649 - 

AQUIRAZ(CF.), 17 DE JULHO DE 2017. 

 

'ti 

 

1* 

1(" DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73/ CGF: 06.443.386-2 

END: SITIO BARRINUA, S/N, TAPERA, AQWRÀZ -CE, CEP: 61.7 
CONTATO: (85) 98174-21281997342114 
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V)ASTAK 
COMERCIO E SE',t..OS 

A Prefeitura Municipal de HORIZONTE - CE. 

Pregão Presencial N° 2017.07.03.1 - SRP 

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, gêneros alimentícios, Expedi 
Limpeza e descartáveis destinados aos Programas e Projetos desenvolvidos pelo Fundo Municipal da 
Assistência Social do Município de Horizonte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), 
conforme especificações comidas no Termo de Referência. 

AQUIRAZ— CE, 17 de JULHO de 2017. 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/MF —21.979. 17310001-73, DECLARA 
sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 
fazer prova em processo licitatório, N°2017.07.03.1 - SRP junto ao Município de HORIZONTE 
Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno reconhecimento de todos 
os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame 
licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/MF —21.979. 173/0001-73, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) RENAN MARCOS DA SILVA , com sede No 
SITIO BARRINHA S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, N° 2017.07.03.1 - SRP, junto ao 
Município de HORIZONTE Estado do Ceará, DECLARAMOS, que examinamos as exigências 
do referido Edital de Pregão e, cumprimento plenamente os requisitos de habilitação, com os 
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente que se encontram dentro de 
envelope de No 02 - Documentos de Habilitação, em conformidade como inciso VII, artigo 40  da 
Lei No 10.520, de 17 de julho de 2002. Para participação do certame licitatório mencionado, que 

4. 	realizar-se á dia 18 de JULHO de 2017 ás 08:301-1. 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/MF —21.979. 173/0001-73 , por 
• intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a, RENAN MARCOS DA SILVA , com sede No 

SITIO BARRINHA S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE,DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, N° 2017.07.03.1 - SRP, , junto ao 
Município de HORIZONTE Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/12/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, nem emprega menores de 16(dezesseis)anos em trabalho algum, salvo 

 Xcondição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos. Pelo que, por ser a expressão dardade, 
firma a presente, sob as penas da Lei. 

DESTAIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73/ CGF: 06.443.386-2 

END:SITIO BARRINHA SJN ZONA RURAL DE AQUIRAZ-CE, CEP: 61.700-000 
CONTATO: (85) 981742120/991342114 

1 
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C)ESTA 
COM RcIO E 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/MF —21.979. 173/0001-73 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr ta RENAN MARCOS DA SILVA ,co  31.:' 
SITIO BARRINHA S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE DECLARA, para os devidos fins de i o  ' 

especialmente para fins de prova em processo licitatório, N°2017.07.03.1 - SRP, 	, 	 
Município de HORIZONTE Estado do Ceará, sob as penalidades, cabíveis que inexiste qualquer 
fato superveniente, impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, 
bem assim ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores nos termos do 
Art. 32, 20, da Lei n° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob 
as penas da lei. 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/MF —21.979. 173/0001-73 por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), , RENAN MARCOS DA SILVA , com sede 
No SITIO BARRINHA S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE DECLARA, para os devidos fins de 

direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, , N°2017.07.03.1 - SRP, 
N, junto ao Município de HORIZONTE, Estado do Ceará, sob as penalidades, que não existe em 

nosso quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerencia, 

• administração ou tomada de decisão. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei. 

FIXA DE CREDENCIAMENTO 

MODALIDADE: Pregão Presencial N°2017.07.03.1 - SRP 

OBIETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, gêneros alimentícios, Expediente, 
Limpeza e descartáveis destinados aos Programas e Projetos desenvolvidos pelo Fundo Municipal da 
Assistência Social do Município de Horizonte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), 
conforme especificações comidas no Termo de Referência. 

R.AZAO SOCIAL DA LICITANTE: DESTAK COMERCIO E SERVIÇO LTDA -ME 

• NOME DE FANTASIA: DESTAK COMERCO E SERVIÇO LTDA - ME 

ENDERECO COMPLETO:SITIO BARRINHA S/N 

BAIRRO: TAPERA. CIDADE: AQUIRAZ ,CEP:61.700 - 000 

FONE: (85) 981742120 / (85) 997342114 

ENDERECO ELETRONICO DO LICITANTE: renan6047@9rnai1.com  / getuliomarçosstWqmail.com  

DADOS CREDENCIADO: GETULIO MARCOS DA SILVA 

RG NO: 97.002.036.072 

CPF N°: 935.394.363-91 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73/ CGF: 06.443.386-2 

END:SITIO BARRINHA SIN ZONA RURAL DE AQUIRAZ-CE, CEP: 61.7 
CONTATO: (85)981742120/ 997342114 
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C.)ESTAK 
COMERCIO E SERVI OS 

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAQIIO DE MICRO EM 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGAO PRESENCIAL N° 2017.07.03.1 - SRP 

A empresa DESTAK COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME CNPJ: 21.979. 173/0001 -73 com 
sede NO SITIO BARRINHA S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE CEP: 61.700-000. 

Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014. 

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM O 
• MUNICIPIO DE HORIZONTE. 

Eu, RENAN MARCOS DA SILVA , portador(a) do RG no  97002382108 e CPF n°001.037.313-69, 
residente e domiciliado na Rua Rio Pardo n°1318 na ocupante do cargo de ,sócio propietario da 
empresa, DESTAK COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME inscrita com CNPJ n°: 21.979.17310001-73 com 
sede NO SITIO BARRINHA, S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE CEP: 61.700-000. Declaro para os 
devidos fins que não tenho nenhum vinculo empregatício de nenhuma natureza com a 
Prefeitura Municipal de HORIZONTE. 

t 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNPJ: 21.979.173)0001-73 / CGF: 06.443.386-2 

END:SITIO BARRINHA S/N ZONA RURAL DE AQUIRAZ-CE, CEP: 61.700-000 
CONTATO: (85)981421099734214 
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o 
&TAX COMERCIO ESVIC0311BME 

CNPJ: 21.919.17310001-73 
REPQAN MARCOS i» sitv* 
CPF: 001 .031.31369 

a  
RENAN MARCO DA SILVA 

Representante Legal 

CPF:001 .037.313-69 

svaÁ' 	e—si 
a  AIJ!Ç '.T'Ç'PAM 	S  REM(.LIIAWCA 
Ocw e. (r, Tl_ d.  • 

17 JUL. 2017 

lima Le,t,, awJ.8,.,.cc T.it 
e' C.nte4o S,.incn N,',o  . 

teima  Pe.e., do  5''°DE81 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73 / CGF: 06.443386-2 

ENO:SITIO 1 RRINHA S/N ZONA RURAL DE AQUIRAZ -CL CEP: 61.700-000 
CONTATO: (85)981742120/ 997342114 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e q 	râo 
executados conforme exigência e contratual, e que serão executados conforme exigência 
editalicia e contratual, e que serão entregues até 05 (cinco) dias a partir da data de 
recebimento da Ordem de compra. 
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento 	licitado, 	inclusive 	a 	margem 	de 
lucro. 
O preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como 
os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o fornecimento. 
OS BENS SERÃO ENTREGUES NA CIDADE DE HORIZONTE. CASO NOSSA PROPOSTA 
. 	SEJA ACEITA, COMPRROMETEMO-NOS. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório (edital). 
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 30  da Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006. 

 

AQUIRAZ - CE, 17 DE JULHO DE 2017. 
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Ctunérclt e U»nresentaçtes 

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3 
RUA: JULIO CAVALCANTE, 721 - TABULEIRO - IGUATÚ - CE 

CEP: 63.500-000 FONE: 88- 3581-3459 
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 47.720-6 

PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N9  2017.07.03.1 -SRP 

o 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 2017.07.03.1 - SRP 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Razão Social: DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 

CNI'J N°.: 24.334.945/0001-08 

1 n.crição Estadual ou Municipal: 06.493.342-3 

Endereço: RUA JULIO CAVALCANTE, N°721, TABULEIRO. IGUATU-CE 

Fone/Fax: (88) 3581-3459 

Banco: BRASIL 

Agência N°.: 0122-8 

Conta Corrente N°.: 47.720-6 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo. gêneros alimentícios. Expediente, Limpeza e descartáveis 01/ 
destinados aos Programas e Projetos desenvolvidos pelo Fundo Municipal da Assistência Social do Município de Horizonte/Ce, (com 
ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 01 -EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 
r 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNIU QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Abacaxi pérola fruta in natura, tipo abacaxi, espécie 
comum, características adicionais com coroa e peso 

médio de 1 000 

CEASA UND 424 

3,65 1.547,60 

três reais e 
sessenta e cinco 
centavos 

um mil, 
quinhentos e 
quarenta e sete 

reais e sessenta 
centavos 

2 

Abobora de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
pala o consumo. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. 

CEASA MC 110 

1.85 203,50 

um 
e ci 

real  
nco centavos 

duzentos e três 
reais e cinqüenta 
centavos 

3 

Alho roxo, de primeira, sem a réstia. Embalagem de 1kg 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. Produto com registro 
no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. 

CEASA 	MC 100 

18,56 1.856,00 

- 
s e dezoto,yai 

=seis seis 
centavos 

um mil, 
oitocentos e 
cinqüenta e seis 
reais 	- 

Ruo Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 



)?Dtfi 
(anéiS e I)eineseutaçLes 

DIA COMERCIAL DEALIMENTOSLTDA ME 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3 
RUA: JULIO CAVALCANTE, 721 - TABULEIRO - IGUATÚ - CE 

CEP: 63.500-000 FONE: 88- 3581-3459 
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 47.720-6 

Banana Pacovan - em pencas, de primeira qualidade, 

sabor doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e 
coloração uniformes, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transportes, 
ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de 

apodrecimento. 

CEASA KG 586 
quarenta e três 

 

4,34 2.543,24 

quatro reais e 
trinta e quatro 
centavos 

dois mil, 
quinhentos e 

reais e vinte e 
quatro centavos 

5 

Batata inglesa extra, lisa, firme e compacta, devendo ser 
graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariam 

orgânicos e/ou agro-ecológicos 

(EMA 1(6 

centavos
ente 

240 

2.84 681,60 

do is reais e 
oitenta e quatro 

seiscentos e 
oitenta e um 
reais e sessenta 
centavos 

Beterraba, sem folhas, de primeira qualidade, bulbos de 
tamanho médio, uniformes, sem ferimentos ou defeitos 
sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície
externa. 

CEASA MC 55 

2,20 121.00 

dois reais e vinte 
centavos 

cento e vinte e 

um reais   

7 

Cebola Pêra de primeira, sem rama, fresca compacta e 
firme sem lesões de origem lisica ou mecânicas, sem 
perfurações e cortes sem manchas com tamanho e 
coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e 
larvas. 

CEASA MC 40 

R$ 	2,61 365,40 

dois reais e 
sessenta e um 
centavos 

trezentos e 
sessenta e cinco 
reais e quarenta 
centavos 

8 

Cebola Roxa cli' primeira, sem rama, fresca compacta e 
firme sem lesões de origem fisica ou mecânica, sem 
perfurações e cones, sem manchas, com tnmnahn e 
coloraçao uniformes, isenta de sulidades, parasitas e 
larvas 

CEASA 70 

3.67 256,90 

três reais e 
sessenta e sete 
centavos 	i 

duzentos e 
cinqüenta e seis 

reais e noventa 
centavos 

9 

Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem física ou 
mecânica sem rachaduras e cones com tamanho e 
coloração uniforme. Devendo ser graúda 

CEASA MC 

f~ 

180 

451.80 

dois reais e 
dniien. 
centavos 

quatrocentos e 
cinqüenta e um 
reais e oitenta 
centavos 

'4- 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro  -  Iguafu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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Cc.n&de e L'ensesentaçtes 

OLÁ COMERCIAL DEALIMENTOSLTDA ME 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3 
RUA: JULIO CAVALCANTE, 721 - TABULEIROS IGUATÚ - CE 

CEP: 63.500-000 FONE: 88-3581-3459 
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 47.720-6 

ID 

Cheiro verde (cebolinha verde e coentro), sendo: 1' 

qualidade; tamanho e coloração uniformes; bem 
desenvolvidos; firmes e intactos; isentos de 
enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas: sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; pensando 
aproximadamente 0.150kgs por maço; demais 

condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes (ANVISA. 5W. IMETRO e outras). 

CEASA MAÇO 530 vinte e nove 
 

reais e trinta  

0,81 429,30 

oitenta e um 
centavos de real 

q 	 e 

centavos 

Ii 

Laranja pêra (casca lisa e lustrosa, sem casca mucha, 
sem zonas amolecidas, úmidas, mofadas e sem cheiro 
fermentado) classe 05 (76mm é menos de 8lmm) tipo 
tara, no máximo de 07% de defeitos graves e leves 
permitidos. 

CKASA XC 704 

3.18 2.238,72 

três reais e 
dezoito centavos 

dois mil, 
duzentos e trinta 
e oito reais e 
setenta e dois 

centavos 

12 Maçã tu natuz a, espécie nacional, aplicação alimentar 

CEASA Xi; 366 

RS 	5.09 1.862,94 

cinco reais e 
nove centavos 

um mil. 
oitocentos e 
sessenta e dois 
reais e noventa e 
quatro centavos 

13 

Mamão in nato ri, espécie papaia, características 
adicionais classificação: A 

CEASA XC 534 

R$ 	1,76 939.84 

um real e 

setenta e se' 
centavos 

novecentos e 

trinta e nove 
reais e oitenta e 
quatrocentavos 

14 
Melancia in natura, espécie redonda, características 
adicionais classificação: A 

CEASA XC 510 

1.50 765,00 

um real e 
cinqüenta 
centavos 

setecentos e 
sessenta e cinco 
reais 

15 

Melão japonês; classe (de 0,800kg e 1.000kg), ripo 
no máximo 05% de defeitos graves e leves permitidos, 

sem morfos, sem casca mucha ou mofada e sem 
manchas escuras. 

CEASA XC 406 

2.12 860,72 

dois reais e doze 
centavoÇ4, 

oitocentos e 
sessenta reais e 
setenta e dois 
centavos 
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Pimentão verde; frutos bem formados, íntegros. 

16 	medindo de loa 15 cm de comprimentos. 

Repolho; branco extra, fresco, tamanho e coloração 

uniformes, firme e compacto, livre de resíduos de 
fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

17 	mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Tomates vermelhos, tamanho e coloração; uniformes, 
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana, 
característica: produto selecionada consistente ao toque 
e isento de panes amassadas ou batidas. Isento de 
manchas, machucaduras, holores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

18 	qualidade. kg. 

CEASA MC 75 

5,09 

cinco reais e 
nove centavos 

CEASA UNO 168 

2,88 

dois reais e 
oitenta e oito 
centavos 

CEASA MC 220 

3,20 

três reais e vinte 

centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 

¶ 

381.75 

trezentos e 
oitenta e um 
reais e setenta e 
cinco centavos 

483,84 

quatrocentos e 
oitenta e três 

reais e oitenta e 
quatro centavos 

704,00 

setecentos e 

quatro reais 

16.693.15" 

         

         

         

         

         

         

         

         

    

dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos 

   

o 	 

     

       

       

LOTE 02-EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1. emba!agem 
R$ 	2,58 2.838,00 

contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do 

fabricante, prato dçvalidade e peso liquido. O grodulo 
CHINES KG i.rno dois reais  

cinqúenta e oito 
centavos 

dois mil, 
oitocentos e 
trinta e oito reais devera ter registro no ministério da agricultora e/ou 

ministério da saúde 

Açúcar refinado- obtido da Cana de açúcar. Com  

aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce; com teor de 
sacarose mínimo de 99% p/p, e umidade máxima de 

2,33 2.786,68 

dois reais e 
dois mil, 
setecentos e 

0,3% p/p; sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 
vegetais, acondicionado em plástico atóxico, validade 
mínima de 11 meses a contar da data de entrega 

LMA 1.196  MC 
trinta e três 
centavos 

oitenta e seis 
reais e sessenta e 
oito centavos 
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3 

Feijão de corda tipo 1 - embalagem: saco plástico 

transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 
Constituído de grãos inteiros e novos, com umidade 

materiais terrosos e detritos animais ou vegetais que 
possam torna-lo impróprio para consumo humano ou 

comprometer o Armazenamento. Validade mínima de 
180 dias a partir da data de entrega. Deve ter 

informações nutricionais na embalagem conforme o 

ministério da agricultura. 

permitida em lei, isento impurezas, sujidades, parasitas novecentos 
AMÂRESCO 1(6 180 

5,14 925,20 

cinco reais e 
quatorze 
centavos 

e 
vinte e cinco 
reais e vinte 
centavos 

4 

Feijão carioca tipo 1 - embalagem: saco plástico 
transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 
Constituído de grãos inteiros e novos, com umidade 
permitida em lei, isento impurezas, sujidades, parasitas 

materiais terrosos e detritos animais ou vegetais que 
possam tornáa-lo impróprio para consumo humano ou 
comprometer o armazenamento. Validade mínima de 

180 dias a partir da data de entrega. Deve ter 
informações nutricionais na embalagem conforme o 
ministério da agricultura. 

AMAREM 
/ 	'' 

KG 40 

3,99 159,60 

três reais e 
noventa e nove 
centavos 

cento e 

cinquenta e nove 
reais e sessenta 
centavos 

5 

Farinha de Mandioca; Farinha de Mandioca tipo 1, 
classe branca fina, isenta de sujidades. Produto obtido 
pela desidratação e moagem de raízes de mandioca, 
tratadas por processos tecnológicos adequados e isentas 
do radical cianeto, submetido ao processo de torrefação. 
O produto devera ser da classe branca, seca, fina do tipo 
1 e classificado conforme os padrões do Ministério da 
Agricultor. Saco de polietileno transpaarente, 
hermeticamente fechado por termossoldagem na 
vertical e na horizontal com peso liquido de 1kg 

AuAoecrn <- -- 
. 	/ 

4,32 734.40 

quatro reais e 
trinta e dois 
centavos 

setecentos e 
tnnta e quatro 
reais e quarenta 
centavos 

(. 

farinha de trigo especial com fermento: características: 
obtida do trigo moldo, limpo e desgemlmado; cor 
branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de 
fermentação, mofo e materiais terrosos; validade 
mínima de 03 meses contados a partir do recebimento 
do produto; acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico- pacote com 1000 gr; demais 
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes (ANVISA. SíF e outras) 

FINNA 

\\ 

KG 204 

Tj 

2.72 554,86 

dois reais e 
setenta e dois 
centavos 

/ 
," 	Cj/ 11  

quinhentos e 
cinqüenta e 
quatro reais e 
oitenta e oito 
centavos 

a 
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7 

Fécula de mandioca; embalada em sacos plástico 
hermeticamente fechado por rermossoldageni na 

vertical e na horizontal pacotes de 1kg. Com  data de 

fabricação e validade, 

PANTANAL XC 290 

4.55 1.319,50 

quatro reais e 
cinquenta e 
cinco centavos 

um mil, trezentos 
e dezenove reais 

e cinqüenta 
centavos 

1.441,44 

Floco de milho: pré-Cozidos, amarelos, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem, pláslicas transparentes e atóxicas, 
limpa, não violada, resistente que garanta a integridade 

do produto. A embalagem de 500g plástica e deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional principalmente 

destacando ser isento de glúten no produto, número do 
lote, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 meses a partir da 
data da entrega na unidade requisitante 

BONOMII.I1() PT 858 

1.68 

um real e 
sessenta e oito 
centavos 

um mil, 
quatrocentos e 
quarenta e um 
reaise quarenta 

e quatro 
centavos 

9 

Macarrão massa ovos espaguete n°8. Farinha de trigo 
especial e ovos na proporção de 3 ovos por kg de 
produto, perfazendo um mínimo de 0,45g de colesterol 
por kg, de massa, e beta caroteno (pró-vitamina a) na 
proporção de 2000 a 4000 ui por kg de produto seco, 
em embalagem plástica, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, isentos de matéria terrosa e em 

perfeito estado de conservação. Não poderá estar 
úmida. A embalagem deverá conter externa ment.os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Embalagem integra, atóxica, vedada hermeticamente 

com peso no ruir 11110 de SOOg. 

FORTAAI.EZA rr 

3,25 3.737.50 

1150 setecentos 
três reais e vinte 
e cinco centavos 

três mil, 
e 

trinta e sete reais 
e cinqüenta 
centavos 

10 

Proteína de soja texturizada, composição básica soja 
50% e carboidrato 30%, apresentação farinha, aspecto 
físico sólido embalagem de SOOg 

ASMINE KG 50 

9,91 495,50 

nove reais e 
noventa e um 
centavos 

quatrocentos e 
noventaecinco 
reais e cinqüenta 
centavos 

11 

Soja preta. Apresentar data de validade mínima de 6 
meses, boas condições de arniazenamento, 
acondicionado em embalagem plástica transparente. 
resistente, com capacidade de SOOg. Sabor variado: 
Irangoecarne 

LEZA VI' 

- 

100 

9,18 918.00 

nove reais e 
dezoito centavos 

novecentos e 
dezoito reais 

VALOR 	DO LOTE RS: 15.910,7v 

quinze mil, novecentos e dez real, 	setenta centavos 	,7' 	\J,, 	 11 
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LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Achocolatado em pó, obtido pela mistura de cacau em 
pó com açúcar (sacarose glicose pura ou Iaactose), de 

materias primas sâas e limpas, isentas de materias 
terrosas de paarasitas, detritos animais, casca de 
semente de cacau e outros detritos animais, casca de 
sementes de cacau e outros detritos vegetais, admitindo 

umidade rnáaximaa de 3,0% p/p - embalado em pacotes 
de 800g com dados de identificação e procedência, 

prazo de validade e registro em orgão competente. 

VIA LAc'FEA KG 182 

14,64 2.664,48 

quatorze reais e 
sessenta e 
quatro centavos 

dois mil, 
seiscentos e 
sessenta e quatro 
reais e quarenta 
e oito centavos 

2 

Adoçante embalagem com 100 mi aspecto físico liquido 
li m pido transparente, ingredientes sacarina sódica. 
(ida mato de sódio e eduicorantes, tipo dielético, 
características adicionais bico dosador. 

MARA'I'.\ UND 50 

-- 	3,96 198,00 

três reais e 
noventa e seis 
centavos 

cento e noventa e 
oito reais 

3 

Amido de milho - embalado em papel impermeável, 
limpo, não violado, resistente e acondicionaado em 
caixas de papelão resistentes, que garantam a 
integridade do produto. A embalagem deverá conter seis 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, números de lote, quaantidade 
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 

SOOg 

KIMIM() PT 

6,57 59130 

reais e 
cinqüenta e sete 
centavos 

quinhentos e 
noventa e um 

reais e trinta 
centavos 

4 

Amido de milbo - produto amilaceo extraido do milho. 
para o preparo de mingau, com aspocto Cor, cheiro e 
sabor próprio, sabor: tradicional, com umidade max 
14% por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
acondicionado em saco do papel impermeável, fechado, 
etc, reembalado em caixa de papel vedado, etc, com 
peso liquido de 200g 

KIMIMO 184 

2,52 463.68 

dois reais e 
cinqüenta e dois 

quatrocentos e 
sessenta e três 
reais s e sessenta e 
oito centavos 

5 

Aveia em flocos finos. isenta de Impurezas, mofos e 
umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 
não violada, contendo dados do produto: identificação: 
procedência, ingredientes, Informações nutricionas, 
lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 
Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 
entrega do produto. Pacote de no mínimo 400 gramas. 

QU\KEi PT 214 

6.80 1.455.20 

seis reais e 
oitenta centavos 

R / 

um mil. 
quatrocentos e 
cinqüenta e cinco 
reais evinte 
centavos 
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6 

Caldo de carne. acondicionado em embalagem com peso 
mínimo de 63 g. contendo 6 tabletes, a base de sal. 

gordura vegetal, amido. Cebola, extrato de carne, salsa. 
alho, cúrcuma, pimenta-do-reino branca, noz moscada, 
travo, realçadores de sabor glutamato monossodico e 
inosinato dissodico, aromatizante e corante caramelo, 
sem gordura transgênica e sem glúten. Deverá conter no 
rótulo ou imprsso na embalagem, de forma legível, os 
dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 

validade 

MACCI CX 140 

1,34 187.60 

i 	t e trinta t um real
sete 

e quatro 
centavos 

cento e oitenta e 
reais e 

sessenta 
centavos 

7 

Colorífico, alimentício, a base de urucum. Embalagem: 
pacote com 100 gramas, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, e de acordo com as normasa e/ou resoluções da 
ANVISA/MS. 

SÃO MARCOS P1' 430 

R$ 	0.68 292,40 

sessenta e oito 
centavos de real 

duzentos e 
noventa e dois 
reais e quarenta 
centavos 

8 

Cak -de primeira qualidade, com selo da ABIC, isento 
de gros preto verdes ou fermentados e crus, na cor 
ç.istanha claro a moderado escuro, s/amargor, torrado e 
moido, aroma e sabor característicos de regular a 
intenso, isento de gosto riozona, qualidade global 
mínimo aceitável maior que 3,5 pontos na escala 

sensorial de zero a dez, contendo impurezas máximo de 
1%, outros produtos 0% e umidade ate 5% 
acondicionado em embalagem a vácuo de 250g. 

PURO PT 646 

5.01 3.236,46 

cinco reais e um 
centavo 

três mil, 

duzentos e trinta 
e seis reais e 
quarenta e seis 
centavos 

9 

chá, tipo chi de ervas, uso alimentício, apresentação 
saquinhos (00) no mínimo lOg características adicionais 

prazo validade mínimo de 12 meses caixa com 10 
unidades. 

2,76 336,72 

dois reais e 

setenta e seis 
centavos 

, trezentos - e trinta 
e seis reais e 
setenta e dois 

centavos 

10 

Creme deleite, ingredientes; gordura láctea- mínimo 
35% apresentação lata, peso 300& prazo validade 1 
ano, conservaçâoambiente seco e arejado, a baase de 
leite, origem animal, primeira qualidade. 

BETANIA LATA 364 

5.55 2.020,20 

cinco reais e 
cinqüenta e 
cinco centavos 

dois mil e vinte 
reais e vinte 
centavos 

11 

Creme de nata. Ingredientes, crente deleite e sal, prazo 
validade de 30 dias da data de entrega. Podendo conter 
vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto. 
cor, cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo SI 17  ou 
SIE, acondicionado em embalagem iacrada, embalado 
em pote com SOOg 

. POTE 170 

(T\ 

7,96 1.353,20 

sete reais e 
noventa e seis 
centavos 

um mil, trezentos 
e cinqüenta e 
três reais e vinte 
centavos 
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12 

Ervilha em Conserva: ervilha graúda e macia reidratada, 

em conserva, imersa em liquido tamanho e coloração 
uniformes. Embalada em lata contendo 300g de peso 
líquido e 200g drenado. Em sua composição deverá 
conter, no máximo 96,45mg de sódio 

QUERO LATA 320 

RS 	1,72 550.40 

um real e 
setenta e dois 
centavos 

quinhentos e 

cinqüenta reais e 
quarenta
centavos 

13 

Extrato de tomate concentrado: características: produto 
resultante da concentração da polpa de tomate por 
processo tecnológico; preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sementes e corantes artificiais; 
isento de sujidades e fermentação; validade mínima de 
14 meses contados a partir do recebimento do produto; 
acondicionado em lata - 3SQgr - com envasamento à 

vácuo; demais condições de abordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (AN VISA, siíe outras). 

LATA 310 

R$ 	3.32 1.029,20 

três reais e 
trinta e dois 
centavos 

um mil e vinte e 
nove reais e 
vinte centavos 

1 

PREDILECTA 

14 

lactose (tradicional); de consistência cremosa 	textura 
homogênea; validade mínima 10 meses a contar da 
entrega acondicionado cm iam de 395g. 

Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e um 
HAMBr. LATA 334 

4,17 1.392,78 

quatro reais e 
dezessete 
centavos 

mil, trezentos 
e noventa edois 
reais e setenta e 
oito centavos 

IS 

Leite de coco: concentrado, parcialmente desidratado, 
preparado com endospermaprocedente de frutos sãos e 
maduros, isentos de substáncias estranhas à sua 
composição, ausência de sujidade, parasita e larvas. O 

rótulo deve constar denominação do produto, embalado 
em garrafas de vidro com no mínimo 200m1 

SOCOCO UNI) 322 

3,34 1.075,48 

três reais e 
quatro trinta e q 

centavos 

um mil e setenta 
e cinco reais e 
quarenta e oito 
centavos 

16 

Leite de vaca longa vida; integral, uht, embalagem 
tetrapak. comüi It com informações nutractonaís, 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido. O produto deverá ter registro 
no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde 

JAGIJARIBE UNI) 1.996 

3,22 6.427,12 

três reais e vinte 
e dois centavos 

seis mil, 
quatrocentos e 
vinte e sete reais 
e doze centavos 

7 

Maionese, a base de (Mcc vegetal. Ovos, água. açúcar, sal, 
vinagre, amido modificado, suco de limão, conservador 
À( ido sórbico, espessante goma xantana, acidulante 
;rido lático, antioxidante. corante páprica e 
aromatizantes, acondicionado em potes de vidro de, no 
mínimo. 250g, contendo no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

SOYA VIDROS 320 

/ 

cinqüenta e nove  

4,56 1.459,20 

quatro reais e 
cinqüenta e seis 
centavos 

um mil. 
quatrocentos e 

reais e vinte 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante
' 
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o 

18 

Margarina Vegetal - com sal, composto de no mínimo 
80% de gordura e leite, 0% de gorduras trans podendo 
conter vitaminas e nutras substâncias permitidas, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo 
SIF, acondicionado em embalagem lacrada, embalado 
em pote com 500g. 

PURO SABOR IJND 194 

3,61 700,34 

n'es reais e 
sessenta e um 
centavos 

setecentos reais 
e trinta e quatro 
centavos 

19 

NI 11m 	beneficiado p1  Mugunzá, Ausência de sujidades. 
larvas e parasitas. Embalagem de SOOg. 

DONA CLARA PT 162 

2,06 333,72 

dois reais e seis 
centavos 

trezentos e trinta 

e três reais e 
setenta e dois 
centavos 

20 

Milho para pipoca grupo duro classe amarelo, tipo 1. 
embalado em sacode polietileno de SOOg, 
acondicionados em fardos. Validade mínima de 6 meses, 
a contar da data de entrega. 

ZAEI.l íyr 234 

2,58 603,72 

dois reais e 
cinqüenta e oito 
centavos 

seiscentos e três 
reais e setenta e 
dois centavos 

21 

Molho alimentício tipo catchup. Composição básica: 
concentrado de tomate, sal, açúcar e condimento. 
Aspecto fisico: pastoso acondicionado em frasco plástico 

de no mínimo 300 ml 

BUCATANI 

centavos 
 

UND 190 

5,48 1.041,20 

cinco reais e 
quarenta e oito 
centavos 

um mil e 

quarenta e um 
reais e vinte 

22 

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação e filtragem. Embalagem plástica contendo 
no corpo da embalagem informações do fabricante, 
ingredientes e data de vencimento, O produto deverá 
ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério 
da saúde. - embalagem 900 ml. 

\ UND 

(/r\ 
// 

3,77 806,78 

Àreais e 
setenta e sete 
centavos 

oitocentos e seis 
reais e setenta e 
oito centavos 

Ruo Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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1,72 48160 

Milho verde ciii conserva grãos inteiros, cnn) tanianho e 

forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em 
água e sal, livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa. de parasitas e de detritos animais e vegetais. O 
produto inclusive o liquido de cobertura devem ocupar, 
no mínimo, 90% da capacidade do recipiente. 
Aparência; grãos inteiros de consistência própria e não quatrocentos e 
esmagados. Cor, cheiro e sabor próprios. Validade 
mínima de 12 meses. Embalagem: 	primária: lata de 

folha de flandres, com verniz sanitário, com peso líquido 
de 200g. Rotulagem: de acordo Com a legislação vigente. 

QUERO LATA 280 um real e 

setenta e dois 
centavos 

oitenta e um 

reais e sessenta 
centavos 

Nos rótulos das embalagens primária deverão está 
impressas de forma clara e indelével as seguintes 
informações; Identificação do produto, inclusive a 
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, 
dita de fabricação, prazo de validade e peso líquido, n' 

1 

23 de registro no órgão competente. 

2.97 1.009,80 

Queijo Parmesão ralado podendo ter conservante, 
apresentação em embalagem de 50 g. Inspecionado pelo 

RETANIA PT 340 dois reais e 
noventa e sete 
centavos 

um mil e nove 
reais e oitenta 
centavos 

24 SIF OU 5W 

0,76 144,40 

Sal refinado odato; produto deve seguira legislação 
vigente. Deve apresentaar sob forma de cristais brancos, 
com granulação uniforme própria, à respectivaa 
classificação devendo ser inodoro, salino-salgado cento e quarenta 
próprio, estar im,nto de sujidade, microorganismos 

patogênicos e outras impurezaas capazes de provocar 
alterações do alimento. O teor de iodo deve estar de 
acordo conta legislação vigente. Embalagem primária; 

polietuleno 'tóxico contendo 1000g do produto. 

SALMONETE KG 190 setenta e seis 
centavos de real 

e quatro reais e 

quarenta 
centavos 

Embalagem secundária: saco plástico de polietileno tipo 
25 fardo contendo 30 kg 

2.64 448,80 

'tempero completo, tradicional, constituído pela mistura 
de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho. 
cebola em pó, salsa em flocos e outros codimentos, sem 

UN» 170 dois reais e 
sessenta e 

quatrocentos e 

qua renta e oito 
. 

pimenta. Embalagem: em pote plástico com no mínimo / quatro centavos 
reais e oitenta 

U 
250 gramas, com dados de identificação do produto. 
marca do faabricante, prazo de validade, peso liquido. 

í 
,/ 

.ç ,,, 'IV 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
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27 

Vinagre de ácool. Embalagem com 500 mi, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade. 

SÃO MARCOS IJND 170 

1,85 314.50 

um real e oitenta 
e cinco centavos 

trezentos e 

quatorze reais e 
cinqüenta 
centavos 

28 

Rapadura em tablete -acondicionado em porçÔe 
individuais, em papei celofane, transparente, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação. 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a 

partirda data de entrega. Resolução CNNPA n° 12, de 
1978. Embalagem de aproximadamente 200g 

CARIRI UND 11.000 

- 	- 	1,09 11.990,00 

um real e nove 
centavos 

onze mil, 
novecentos e 
noventa reais 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 42.608,28 

quarenta e dois mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos 

LOTE 04- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Biscoito Champanhe Composição básica: farinha de 
trigo, ovo, terniento químico, gordura vegetal, sal, 
açúcar, outras substâncias permitidas, acondicionado 
em embalagens piástica de no mínimo 200g 

\'II.A c;til.A PT 272 

R$ 	4,20 1.142.40 

quatro reais e 
vinte centavos 

um mil, cento e 
quarenta e dois 
reais e quarenta 
centavos 

2 

composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar, outras substancias permitidas. acondicionado 
em embalagem plástica de no mínimo 400g 

Biscoito Doce - sem recheio tipo maizena, vitaminado,
um 

ESTRELA V1,  316 

4,37 1.380,92 

quatro reais e 
trinta e~ 
centavos 

mil, trezentos 
e oitenta reais e 
noventa e dois 
centavos 

3 

Hiscoito doce recheado wafer: sabores variados 
composição básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada; açúcar e outras substâncias permitidas; 
'aIidade mínima OS meses a contar data entrega 

embalagem filme bopp; pesando nu mínimo 140 
gramas; e suas condições deverão estar de acordo com 

as normas vigentes, 

)IHJc(:c) PT 

CV 
596 

1,52 905.92 

um real e 
cinqüentaedois 
centavos 

novecentos e 
cinco reais e 

 
noventa e dois 
centavos 

\uI 
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4 

Biscoito doce sortido. Ingredientes obrigatórios: farinha dois 
de trigo- açúcar, gordura vegetal, fermento, amido de 

milho, sal, elecitina de soja. Embalagem primária: sacos 
plMiIen5 atóxicos de 500g. 

PANCO El' 

2,62 1.189,48 

reais e 
sessenta e dois 
centavos 

um mil, cento e 
oitenta e nove 

reais e quarenta 
e oito centavos 

5 

Biscoito recheado sem gordura trans, sabores variados, 
embalagem de 140g, com identificação do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no ministério da saúde 

FORTALEZA PT 656 

1,74 1.141,44 

um real e 
setenta e quatro 
centavos 

um mil, cento e 
quarenta e um 
reais e quarenta 
e quatro 
centavos 

6 

Hiscoito salgado sortido embalagem em saco plástico dois 
com no mínimo 400g com identificação do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no ministério da saúde 

ESTRELA PT 304 

2,62 796.48 

reais e 
sessenta e dois 
centavos 

setecentos e 
i 

reai 
noventa e seis 

s e quarenta 
e oito centavos 

7 

Biscoito tipo crcam crack embalagem 400g,, embalagem 
primária em pacotes de 400g, Constituição minima: 
farinha de trigo, creme vegetal, amido, açúcar e sal 
refinado. Mínimo de lóOcal e 3g de proteínas, para cada 
porção de 40g do produto. Livre de impurezas e 
validade mínima de 90 dias da data de entrega do 

produto. Registro no ministério da saúde 

ESFRE;. EU 628 

360 2.260,80 

três reais e 
sessenta 
centavos 

dois mil, 

duzentos 	"- 
sessenta reais e 
oitenta centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE RI: 8.817,44 

oito mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos 

LOTE 08- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EH' 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Salsicha, origem carne suma e bovina, temperatura 
conservação 4°C, prazo validade 180 dias, tipo 
tradicional, caracteristicas adicionais embalada e  

resfriada, tipo uso cachorro -quente 

DU BO KG 242 

12,87 3.114,54 

doze reais e 
oitenta e se 
centavos s.q2 

três mil, cento e 
quatorze reais e 

üenta e 
ro centavos 

' VALOR TOTAL. DO LOTE RI- 3.114,54' 

três mil, cento e quatorzeLX  cinqüenta e quatro centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
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LOTE 09- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OUEPP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V,FOTAL 

Ovo de galinha, tipo extra, classe A. branco. O produto 

deve apresentar caasca áspera, porosa, fosca, seca e 

limpa; não devem conter rachaduras: bandeja de 
papelàao com 30 unidades 

AVINE BANDEJA 162 

R$ 	12,03 1.948,86 

doze reais e três 
centavos 

um mil, 
novecentos e 
quarenta e oito 

reais e oitenta e 
seis centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE RI: 1.948,86 

uni mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos 

LOTE 10- EXCLUSIVO PARA PARTICI!ACAO DE ME OU EPP 

	 95  
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT VÂJNT. V.TOTAL 

(:,:rrie bovina (patinho) carne bovina; animais sadios de 
1' qualidade; patinho, bife; fresco; conter no máximo 

5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses: com aspecto, cor, odor e 
sabor característico; embalada em saco plástico 
transparente atóxico; resistente; pacote primários de 01 
(um) kg. E secundário de 10 (dez) kg 

FRICARNES KG 370 

R$ 	21,51 7.958,70 

vinte e um reais 
e cinqüenta e 

um centavos 

sete mil. 
novecentos e 
cinqüenta e oito 

reais e setenta 
centavos 

2 

Carne de charque Bovina. Produto preparado a partir de 
Carne bovina, passando por dois processos intensos: a 
salga e a secagem. Gordura máxima de 15%. Aspecto 
não pegajoso. Cor arnarronzada e odor característico. 
Produto deve seguir a legislarão vigente, Registro no 

51V. Embalagem primária; polietileno atóxico a vácuo 
com SOOg do produto. Embalagem secundária; 
acondicionados em caixas de papelão vedadas contendo 
30 kg do produto. EMBALAGEM c/SOOg. 

OUSO! vr 350 

15,87 5.554,50 

quinze reais e 
oitenta e sete 

centavos 

cinco mil, 
quinhentos e 
cinqüenta e 

quatro reais e 
cinqüenta 
centavos 

3 

Carne moída de 1' qualidade sem gordura. Apresent 
carimbo do 51V ou SIE, data de validade, embalagem 
inviolável, em boas condicões de armazenamento. 
Pacote com SOOg 

ouSol PT 330 

11,62 3.834'6U 

.$fentavos 

onze reais e 
sessenta e dois 

três mil, 
oitocentos e 

trinta e quatro 
reais e sessenta 
centavos 

VALOR TOTAL D0,107E RI: 17.347,80 

dezessete mil, trezentos e qu' 	- e sete reais e oitenta centavos 	( 	\  ,/ 

/ 

/ 

/ 
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LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA 	UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Filé de peito de frango: frango semi-processado; de 1° 
qualidade; peito sem osso e sem pele; partes inteiras 
sem tempero; característica: sem manchas e parasitas; 
acondicionado em sacos transparente; atóxico; 
resistente; embalagem primária pesando entre 1 (um) 

kg. e secundária pesando 10 (dez)kg. (entreca 
quinzenal, validade mínima de 90 dias da entrega do 
produto) 

BONASA KG 550 

11,62 6.391.00 

onze reais e 
d sessenta e ois

noventa 
centavos 

seis mil, 
trezentos 

reais 

e 
e um 

2 

Sobre coxa de frango: Frango semi-processado: de 1° 

qualidade: peito sem osso e sem pele; partes inteiras: 
'etn tempero; característica; sem manchas e parasitas: 
acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; 
resistente; embalagem primaria pesando entre (uru) kg; 
e secundária pesando 10(dez) kg. (entrega quinzenal, 

validade mínima de 90 dias da entrega do produto). 

REGINA KG 550 

836 4.598,00 

oito reais e 
trinta e seis 
centavos 

quatro 

noventa 

reais 

quinhentos 
mil, 

e 
e oito 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 10.989,00 

dez mil, novecentos e oitenta e nove reais 

e 
LOTE 12-EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME Ou El'P 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA IJNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Filé de peixe panga, interfolhado tamanho grande 
(prox.220g a 300g), congelado. Composição: carne de 
peixe sem vísceras, ossos e espinhos. Produto sem sinais 
de alteração física, química ou microbiológica. Registro 
no Serviço de inspeção Federal SJF/Dipoa e 

comprovante de registro do produto nos órgãos 
competentes de fiscalização para comércio de pescado. 
Acondicionado em caixa de papelão em 10 kg do 
produto. Rotulagem de acordo com a legislação 

gente. Quando da entrega, o produto deverá 
apresentar data de fabricação não inferior 	90% do 
prazo de validade.  

DIJBOI KG 310 

R$ 	
-

1765 5.471,50 

dezessete reais e 
sessenta e cinco 
centavos 

cinco mil, 
quatrocentos e 

setenta e um 
reais e cinqüenta 
centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE RS/ 	5.471,50 

cinco mil, quatrocentos e setenta\ 	reais e cinqüenta centavos 

Ruo Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - lguofu / Fone: (88) 3581-3459 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Almofada p/  carimbo, em tecido, cor azul, estojo 
plástico tam. 6.7x11.Ocm, N2  03 

RADEX UM 29 

11$ 	3.32 96.28 

três reais e 
trinta e dois 
centavos 

noventa e seis 
reais e vinte e 
oito centavos 

2 
Apagador Para Quadro Branco, embalagem com dados 
de ldentl6cação do produto e marca do fabricante 

SIIIL UM 10 

6,58 65,80 

seis reais e 
cinqüenta e oito 
centavos 

sessentaecinco 
reais e oitenta 
centavos 

3 

Arquivo Morto Polionda caixa para documento em 
polietileno Tam Oficio. Diversas Cores- quatro 
350X130X250MM 

PoI.nRAs UM 186 

4.94 918,84 

quatro reais e 
noventa e 

centavos 

novecentos  
dezoito reais e 
oitenta e quatro 
centavos 

4 

Bloco de Aviso Alcocolante RI 100 lis na cor amarela. 
TAM76XIO2MM 

TILIBRA W. 76 

3,45 262,20 

Ires reais e 
quarenta e cinco 
centavos 

duzentos e 
sessenta e dois 
reais e vinte 
centavos 

5 

Borracha bicolor azul/vermelha red bor, para apagar 
tinta de caneta e iápls, tóxica, dimens, variáveis: 40 A 
60MM. LARG. 16A 20MM ESPESSURA 6.0 A ILOMM CX 
400N 

MERCUR CX 24 

15,23 365,52 

quinze reais e 
vinte e três 
centavos 

trezentos e 
SeSSentaeçjnco 
reais e cinqüenta 
e dois centavos 

6 Borracha N 	411 cor branca, cx 40 un 

GOLLER CX 8 

10,93 87,44 

dez reais e 
noventa e bt 
centavos 

oitenta e sete 
reais e quarenta 
e quatro 
centavos 

7 Borrachap/ lapis (ponteira) Pt 100 un 

KA'L VI' 18 

R$ 	8.70 156,60 

oito reais e 
Setenta 
centavos 

cento e 
cinqüenta e seis 
reais e sessenta 
rnta vos 

8 

Calculadora de bolso Eletrônica. Legibilidade: display 
grande, 8 dígitos, 2 fortes.de energia: bateria solar, 

ELGIN 

.1 

UM 31 

11,70 362.70 

onze reais e 
setenta 
cen  Y0Q%\ 	

/ 

12 

trezentos e 
sessenta e dois 
reais e setenta 
centavos 

_______ 
visor inclinado. funções: 4 operações básicas; raiz 
quadrada: porcentagem; desligamento auto,ntico, 	\ 
tanL 11,7x7$cm; peso aproximado: 70g 

1 

))Dtfi 
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9 

Caneta esferográfica na cor Azul 1.Onim. corpo 
hexagonal que assegura o coniorto na escrita e 
transparente para visualização da tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca rapidamente evitando borões na 
escrita; ponta média de lmm, largura da linha 0.4mm, 
tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada 
em conformidade com padrao iso, esfera perfeita e 
muito resistente. cx  50 ura 

COMPACTOR CX 13 

30,78 400,14 

trinta reais e 
setenta e oito 
centavos 

quatrocentos 
reais e quatorze 
centavos 

CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA I.OMM. 
Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente: para visualização da tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca rapidamente evitando ~na 
escrita: ponta média de Imita. largura da linha 0.4mm, 
tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada 
em conformidade com padrão iso, esfera perfeita e 
muito resistente. CX 50 IJN 

k 

COM 'AcTOR CX i ti  

30,78 307,80 

trinta reais e 
setenta e oito 
centavos 

trezentos e sete 
reais e oitenta 
centavos 

1 

CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA 
IOMM. Corpo hexagonal que assegura o conforto na 

de afta qualidade, que seca rapidamente evitando 
boi r'eç na escrita; ponta média de lmm, Largura da 
linha 0,4rnrn, tampa e plug da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em conformidade com padrão iso,

1 	esfera perfeita e muito resistente CX 50 LJN 

,'çerit;i e transparente para visualização da tinta, tinta duzentos 
COM PACTOIt CX 9 

30,44 273,96 

trinta reais e 
quarenta e 
quatro centavos 

e 
setenta e três 

reais e noventa e 
seis centavos 

12 
Caneta para nijrc,: Cd permanente 2.0. diversas 
cores. 

PILOT (JN 1 5  

R$ 	3,38 50,70  

três reais e 
trinta e oito 
centavos 

cinqüenta reais e 
setenta centavos 

13 Capa Paiá Encadernação 14' 0,30 A4 PRETA. PT 50 Liii 

PLASCONV p'r 2 

R$ 	26,67 53,34 

vinte e seis reais 
e sessenta e sete 
centavos 

cinqüenta e três 
reais e trinta e 
quatro centavos 

11 

PLASCONY 

Capa Para Encadernação PP 0,30 A4 transparente PT 
SOlin 	

.• rÃ 
\ 

PT 2 

31,47 62.94 

trinta e um reais 
e quarenta.4 
sete centavos 

sessenta e dois 
reais e noventa e 
quatro centavos 

wJkQJ 

Ruo Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro •- Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
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15 

CARBONO 'RETO, CAMADA DE TINTA SOLIDA, PAPEI, 

BASE DE 20 AZ? G/M2, DORSO ENCERADO E 
IMPRESSO.210X297CM (A4) 1 FACE CX C/ 100 

FOLHAS 

HARDCOPY CX 7 

19,55 136.85 

dezenove reais e 

cinqüenta e 
CIRCO centavos 

cento e trinta e 

seis reais e 

oitenta ecinco 
centavos 

16 

CARTOLINA 500X660MM, GRAMATURA 1800 CORES 

VARIADAS 

VMP Fl.S 336 

0,56 188,16 

cinqüenta e seis 
centavos de real 

cento e oitenta e 

oito reais e 

dezesseis 

centavos  

1'" CD 14W GRAVÁVEL (8OMIN/700M13) 52X P1' 50 UM 

MAXPRINI P1' 2 

24,26 48,52 

vinte equatro 

reais e vinte e 

seis centavos 

quarenta e oito 

reais e cinqüenta 
e dois centavos 

IR CD-R GRAVÁVEl. (8OMIN/7001VIB) 52X PT 50 UM 

MAXPRIN1' lyr 2 

42,41 84,82 

quarenta edois 

reais e quarenta 

e um centavos 

oitenta e quatro 
reais e oitenta e 

dois centavos 

19 

Clips para papel em aço niquelado 2/0. Caixa c/ 100 

un, com dados de identificação do produto e marca cio 
fabricante, material conforme norma SAE: 101 0/20 

ACC CX 26 

1,78 46.28 

uru real e 
setenta e oito 

centavos 

quarenta e seis 
reais e vinte e 

oito centavos 

20 

Clips para papei em aço niquelado 3/0. Caixa c/ 50 un. 

com  dados de ,deritihcaço do produto e marca do 

fabricante, material conforme- norma SAE 1010120 

ACC CX 26 

1.71 44.46 

um real e 
setenta e um 
centavos 

quarenta e 

quatro reais  
quarenta e seis 

centavos 

21 

Clips para papel em aço niquelado 4/0. Caixa 50 un, 

com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante, material. Conforme norma SAE 1010/20 

ACC CX 20 

1,66 33,20 

um real e 

sessenta e seis 

centavos 

trinta e três reais 

e vinte centavos 

22 

Clips para papel em aço niquelado 8/0. Caixa c/ 25 un, 
com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante, material conforme norma SAL 1010/20 

ACC 

\ 
CX 16 

5,12 81.92 

cinco reais e 
doze centavos 

oitenta e um 
reais e noventa e 

dois centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - lguatu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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23 

Cola Branca 1Kg:. Cola 100% Lavável Mesmo Depois 
De Seca, Ideal Para: Colar Cartolinas E Papéis Em 
Geral- 

VON DER UN 52 

8,61 447,72 

oito reais e 
sessenta e um 
centavos 

quatrocentas e 
quarenta e sete  
reais e setenta e 
dois centavos 

24 

Cola Branca 90g. Cola 100% Lavável Mesmo Depois De 
Seca, Ideal Para: Colar Cartolinas E Papéis Em Geral. Cx 
12 lJn 

COMPAGTOR CX 16 

14,40 230,40 

quatorze reais e 
quarenta 
centavos 

duzentos e trinta 
reais e quarenta  
centavos  

25 Cola De Contato Multiuso 75g Bisnaga 

BRASCOLA UN 16 

7,72 123,52 

sete reais e 
setenta e dois 
centavos 

cento e vinte e 
três reais e 
cinqüenta e dois  
centavos 

26 Cola EMA E Isopor 90g 

ACRILEX LJN 125 

4,86 607,50 

quatro reais e 
oitenta e seis 
centavos 

seiscentos e sete 
reais e cinqüenta 
centavos 

27 
Cola em Bastão Branca, Adesiva, Para ilso Fm Papel 
1 Og Cx 1 2 li ti 

SCOTCH CX 13 

10,81 140,53 

dez reais e 
oitenta e um 
centavos 

cento e quarenta 
reais e cinqüenta  
e três centavos   

213 Cola Para Pistola 	iria 

RI-íAMOS KG 1 

29.79 29,79 

vinte enove 
reais e setenta e 
nove centavos 

vinte enove 
reais e setenta e 
nove centavos 

29 Cola í'ard Pistola Grossa 

RIIAMOS KG 1 

29,79 29,79 

vinte e nove 
reais e setenta e 
nove centavos 

vinte e nove 
reais e setenta e 
nove centavos 

3" COlCHETES N° 15 CX 72 UM 

ACC CX I.o oito 

8,68 86,80 

reais e 
sessenta e oito 
centavos 

oitenta esels 
reais e oitenta 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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31 
Corretivo líquido 18 ml base água e pigmento branco, 
não tóxico, secagem rápido. Cx 12 

RADEX cx 2   

14,48 289,60 

quatorze reais e 
quarenta e oito 
centavos 

duzentos e 
oitenta e nove 
reais e sessenta 
centavos   

2 Dvd-R 4.7 GB 1k SOun 

MAXPRIN? vr 1 

49,87 49,87 

quarenta enove 
reais e oitenta e 
sete centavos 

quarenta e nove 
reais e oitenta e 
sete centavos 

3 Elástico Grosso 60rnm 25m
centavos 

MERCUR PT 5 

12.77 63,85 

doze reais e 
setenta e sete 

sessenta e três 
reais e oitenta e 
cinco centavos 

34 EUistico látex Amarelo N°18 P1' 2001114 

MERCUR P1' 23 

6.15 141,45 

seis reais e 
quinze centavos 

cento e quarenta 
e um reais e 
quarenta e cinco 
centavos   

35 
Envelope Oficio Branco 0ff Set Sem Timbre 
114X229hiM 75C PT 100UN 

SURITY PT 

centavos  

768 

8,85 6396.80 

oito reais e 
oitenta e cinco 
centavos 

seis mil, 
setecentos e 
noventa e seis 
reais e oitenta 

36 
Envelope Pr.i Cd/Ovd 126x 1  26M M branco com 
janela CX 500 UN 

SCRIT'Y cx 1 

72,96 72,96 

setenta e dois 
reais e noventa 
eseis centavos 

setenta e dois 
reais e noventa e 
seis centavos   

V' 

Envelope para convite Em Cores Variadas 162X,2 
MM 90C PT 50 LIN  

SCRITY PT 824 

35,91 29.589,84 

trinta e cinco 
reais e noventa 
e um centavos 

vinte e nove mil, 
quinhentos e 
oitenta e nove 
reais e oitenta e 
quatro centavos 

ÇII3 
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38 
Envelope Plástico Com Fechamento Em Cordão 
Tamanho Oficio 

YES UN 688 

3,77 2.593,76 

três reais e 
setenta e sete 
centavos 

dois mil, 
quinhentos e 
noventa e três 
reais e setenta e 
seis centavos 

39 
Envelope Saco Branco 00 Sei Sem Timbre 
324X229MM - P/ PAPEI. A4 

SCRITY UN 664 

0,21 139.44 

vinte e um 
centavos de real 

cento e trinta e 
nove reais e 
quarenta e 
quatro centavos 

40 
Envelope Saco Branco 0ff Sct Sem Timbre 
360X260MM - P1 PAPEL OFICIO 

s(:RiiY UN 6813 

0,27 185,76 

vinte e sete 
centavos de real 

cento e oitenta e 
cinco reais e 
setenta e seis 
centavos 

41 
Envelope Saco Ouro Sem Timbre 360x260 MM - 
PAPEI.OFICIO 

SCRITY UN 752 

2,32 1.744,64 

dois reais e 
trinta e dois 

um mil, 
setecentos e 
quarenta e 
quatro reais s e 
sessenta e 
quatro centavos 

12 
Espiral Encadernação 17mm. Plástico Preto Cap. 
ZOOFLS. PT  100 UM 

PLASPIRAL PT 3 

12,89 38,67 

doze reais e 
oitenta e nove 
centavos 

trinta e oito reais 
e sessenta e sete 
centavos   

43 
Espiral Encadernação 25mm. Plástico Preto Cap. 
ISOELS. P1' 48 UM 

'ASPIRAI, PT 3 

14.23 42,69 

quatorze reais e 
vinte e três 
centavos 

quarenta edois 
reais e sessenta 
e nove centavos 

44 
Espiral Encadernação 29mni. Plástico Preto Cap. 
200FLS.p'r361rN 

PLASPIRAL PT 

- 

3 

12,89 38.67 

doze reais e 
oitenta e nove 
centavos 

trinta e oito reais 
e sessenta e sete 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 



&Dt11 
Cemértie e I2e0reSeIItaçl4fl 

DLA COMERCIAL DEÁLIMENTOSLTDA ME 
CNPJ: 24.334.94510001 -08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3 
RUA: JULIO CÁ VALCANTE, 721 - TABULEIRO - ICUATU - CE 

CEP: 63.500-000 FONE: 88- 3581-3459 
Dados Bancd rios: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 47.720-6 

45 

Espiral Encadernação 40mm. Plástico Preto Cap, 
300FLS. PT 18 UM 

PLASPIRAL PT 3 

14,23 42.69 

quatorze reais e 
vinte e três 
centavos 

quarenta e dois 
reais e sessenta  
e nove centavos   

46 

Espiral Encadernação 4Smm. Plástico Preto Cap. 
400FLS. PT 15 11W 

PLASPIRAL 111,  3 

14,77 44,31 

quatorze reais e 
setenta e sete 
centavos 

quarenta e 
quatro reais e 
trinta e um 
centavos 

47 

Espiral Encadernação 9MM. Plástico Preto Cap. SOFLS. 

PT100UM 

PLASPIRAL PT 3 

6,47 19,41 

seis reais e 
quarenta e sete 
centavos 

dezenove reais e 
quarenta e um  
centavos  

48 Estilete Estreito Plástico Lâmina 9mm 

CIS UM 42 

0,11 29,82 

setenta e um 
centavos de real 

vinte e nove 
reais e oitenta e 
dois centavos   

49 Estilete Largo Plástico Lâmina lSmm 

CIS UM 42 

1,32 55,44 

um real e trinta 
e dois centavos 

cinqüenta e 
cinco reais e 
quarenta e 
quatro centavos 

50 

Etiqueta Auto Adesiva Branco. IMK JET - laser. 2 
carreiras, TAM. 33,9X101,6 MM. folha com 14 
etiquetas. Cx 100 Fis 

PIMACO CX 90 

35,80 3.222.00 

trinta e cinco 
reais e oitenta 
centavos 

três mil, 
duzentos e vinte  
e dois reais   

SI 

Etiqueta Auto Adesiva Branca INK JET - lascr, 2 
carreiras, TAM. 38, 1x90,0 MM, rolha com 14 etiquetas. 

CxlOOFis 

PIMACO 

centavos  

cx 90 

63,28 5.695,20 

sessenta e três 
reais e vinte e 
oito centavos 

cinco mil, 
seiscentos e 
noventa e cinco 
reais e vinte 

52 

Etiqueta Auto Adesiva Branco. INK JET- laser, 3 
carreiras, TAM. 25,4x66,7 MM, folha com 30 etique 
Cx 100 uI 

PIMACO CX 68 

35.30 2.400,40 

trinta e cinco 
reais e trinta 
centavos 

dois mil  
quatrocentos 
reais e quarenta 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguafu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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Ç 
Extrator de grampos, tipo es$tula, feito com aço 
inoxidável, 

BACHI UN 34 

1,82 61,88 

um real e 
oitenta e dois 
centavos 

sessenta e um 
reais e oitenta e  
oito centavos   

54 Fita Adesiva Transparente 1 ZmrnX4Oni 

ADELBRÂS RL 52 

1,09 56,68 

um real e nove 
centavos 

cinqüenta e seis 
reais e sessenta 
e oito centavos  

SS Fita Adesiva Transparente 45mm X 45ni 

AI)Fl.BRAS RI. 100 

3.12 312,00 

três reais e doze 
centavos 

trezentos e doze 
reais 

5 6 

Fita Adesiva Gomada empapei madeira 38nimx50m - 
unidade separada com material anti-adesivo contendo 
a marca do fabricante 

ADELBRAS RL 34 

9,19 312.46 

nove reais e 
dezenove 
centavos 

trezentos e doze 
reais e quarenta  
e seis centavos   

57 Fitilho Presente C/ Som 

RIZZO 

centavos  

tJN 16 

- 	- 	14,11 225,76 

quatorze reais e 
onze centavos 

duzentos e vinte 
e cinco reais e 
setenta e seis 

58 
Folha em EX.A 400X600X2MM, Cores variadas, PT 10 
un 

EVAMAX P1' 48 

20,60 988.80 

vinte reais e 
sessenta 
centavos 

novecentos e 
oitenta e oito  
reais e oitenta 
centavos 

59 
GAVETEIRO DE MESA 03 GAVETAS. TAM 18X26,2 
X21 (:M 

ACRIMET UN 3 

50,23 150,69 

cinqüenta reais 
e vinte e três 
centavos 

cento e 
cinqüenta reais e 
sessenta e nove  
centavos 

(,fl GRAFITE 0,5 HU Tt1130 COM 12 Ou 

(:15 TB 7 

1,83 12,81 

um real e 
oitenta e três 
centavos 

doze reais e 
oitenta e um 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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61 GRAFITE 0,7 1 IR TUDO COM 1 ZUb 

OS TE 13 

1,79 23,27 

uru real e 

setenta e nove 
centavos 

vinte e três reais 

e vinte e sete 
centavos 

62 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 30FLS. 

MAI'ED tfl'4 36 

30,08 1.082,88 

trinta reaise 
oito centavos 

um mil e oitenta 

e dois reais e 

oitenta e oito 
centavos 

63 

Grampo P/ Grampeador Galvani2ado 26/6. Cx 5000 Lin 

com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante 

ALL CX 37 

4,41 163.17 

quatro reais e 

quarenta e um 

centavos 

cento e sessenta 

e três reais e 

dezessete 
centavos 

61 Grampo trilho Metal BOMM cx 50 (itt 

ACC CX 37 

8,47 313,39 

oito reais e 
quarenta e sete 

centavos 

trezentos e treze 
reais e trinta e 

nove centavos 

65 Lâmina Estilete Largo lRxlOOnim tLibos c/ 10 lâminas 

SELLER TB 4 

2,85 11,40 

dois reais e 

oitenta e cinco 

centavos 

onze reais e 
quarenta 

centavos 

66 

Lapiseira Grafite 0.5. Corpo de plástico. Com  grip 

emborrachado e borracha na ponta 

RIC UM 32 

3,15 100.80 

três reais e 
quinze centavos 

cem reais e 
oitenta centavos 

67 

Lapiseira Grafite 0,7. Corpo de plástico, com grip 

emborrachado e borracha na ponta 

BIC (IM SI) 

3,21 160,50 

três reais evinte 

e um centavos 

Cento e sessenta 

reais e cinqüenta 
centavos 

eu 

Limpa Quadro Branco, liquido embalagem de alto 

aplicação spray 60 ml - líquido removedor de manch centavos 

deixadas por marcadores em geral 

CORTIART UN 23 

12.83 295,09 

doze reais e 
oitenta e três 

x 

duzentos e 
nov enta e cinco 

 
reais e nove 
centavos 

• 1  
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Livro de ponto c/ 100 (Is 218x319mm capa papelão 

TILIBRA UN 

15,79 78,95 

5 quinze mais e 
setenta e nove 
centavos 

setenta eoito 
reais e noventa e  
cinco centavos 

69 697g/m2 revestida por papel off-set 63g/m2 

70 

Livro de protocolo para correspondência 1/4. com  100 
FI.S, capa papelão revestido em papel off-set 
1 2Ogr/m2 plastificado, miolo em papel oíf-sett 56 
gr/m2 c/ folhas numeradas, formato 160x220mm 

Il 1.1 BRA UN 23 

6,61 152.03 

seis reais e 
sessenta e um 
centavos 

cento e 
cinqüenta e dois 
reais e três 
centavos 

71 

MARCA TEXTO, ponta em polietieno, corpo tampa e 
fundo em polipropileno, espessura de traço 2.5 cm ou 
5,00em, cores variadas 2.5g, filtro em poliester, cxl? 
und 

MASTFRPRINT CX 23 

14,77 339,71 

quatorze reais e 
setenta e sete 
centavos 

trezentos e 
trinta e nove 
reais e setenta e 
um centavos 

72 Massinha de modelar l5øgcx6copos 

ACRILEX CX 13 

18,47 240,11 

dezoito reais e 
quarenta e sele 
centavos 

duzentos e 
quarenta reais e 
onze centavos 

73 

PAPEL A4, alcalino, alta alvura, dimensões 210 x 297 
mm, gramatura 75 g/m2. embalagem: em material 
impermeável, contra umidade, resma 500 lis, centavos 
contendo a marca do fabricante. C\ 10 resinas 

RINO CX 18 

179,88 3,237.84 

cento e setenta 
e nove reais e 
oitenta e oito 

três mil, 
 

duzentos e trinta 
e sete reais e 
oitenta e quatro 
centavos 

74 PAPEL fotográfico brilhante a4, pt 5011%, 

GLOSSY 

15,55 575.35 

quinze reais e 
cinqüenta e 
cinco centavos 

quinhentos e 
setenta e cinco 
reais e trinta e 
anca centavos 

75 PAPEL fotográfico fosco a4, pt 50fl 

SPIRAL V1, 37 

25,47 942,39 

vinte e cinco 
reais e quarenta 
e sete centavos 

novecentos e 
quarentaedois 
reais e trinta e 
nove centavos 

76 

')\OF PAPER 

Papel Madeira na cor kraft ouro, material celulose 

vegetal. 80g/m' Iam. 66x 99cm 

FLS 148 

— 

0,46 68,08 

quare~tí 	seis 
centavos dt real J 	

/ 

sessenta e oito 
reais e oito 
centavos 

Ruo Júlio Cavalcante, 721  -  Bairro Tabuleiro - lguafu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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77 

PAPEL OFiCIO 2. alcalino, alta alvura, dimensões 215x 
330 mm embalagem: cm material impermeável, 
contra umidade, resma SOOlIs, contendo a marca do 
fabricante. cx 10 resmas 

REPORT 

centavos 
 

CX 13 

233,15 3.030,95 

duzentos e 
trintactrês 
reais e quinze 

três mil e trinta 
reais e noventa e 
cinco centavos 

78 PAPEI. VELUDO. TAM 0,50X0,701VI. Diversas Cores, 

VMP UN 16 

0,62 9,92 

sessenta edois 
centavos de real 

nove reais e 
noventa e ois 

 
d 

centavos 

/9 

PASTA A/Z OFICIO lombo estreito a4 com visor, 
mecanismo niquelado, diversas cores, cx 20un 

FRAMA CX 76 

136,28 10.357.28 

cento etrinta e 
seis reais e vinte 
e oito centavos 

dez mil, 
trezentos e 
cinqüenta e sete 
reais e vinte e 
oito centavos 

80 
PASTA A/Z OFÍCIO lombo largo a4 com visor, 
mecanismo niquelado, diversas cores, cx 20un 

FRAMA CX 61 

140.24 8.554,64 

cento  
quarenta reais e 
vinte e quatro 
centavos 

oito mil, 
quinhentose 
cinqüenta e 
quatro reais e 
sessenta e 
quatro centavos 

81 PASTA CATALOGO A4 COM VISOR. 100 P13 

AU' tIN 87 

18,64 1.621,68 

dezoito reais e 
sessenta e 
quatro centavos 

um mil. 
seiscentos e 
vinte e um reais 
e sessenta e oito 
centavos 

82 PASTA COM ELASTICO oficio transparente tina 

DFI.I.O UN 80 

2.13 170,40 

dois reais e 
treze centavos 

cento e setenta 
reais e quarenta 
centavos 

83 
PASTA COM ElÁSTICO oficio transparente lombo 20 
mm 

DELLO (IN 80 

2,69 215,20 

dois reais e 
sessenta e nove 
centavos 

duzentos e 	( 
quinze reais e 
vinte centavos 

134 

PASTA COM ElÁSTICO oficio transparente lo\ 	

DELLO 

mm 

UN 48 

3,42 164,16 

t5 reai 
quarenta e dois 

centav7_\ ,/entavos 

cento e sessenta 
e quatro reais e 
dezesseis 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguafu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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85 PASTA PLÁSTICA transparente com trilho 

CRISTAL UN 23 

1.52 34.96 

um real e 
cinqüenta e dois 
centavos 

trinta e quatro 
reais e noventa e 
seis centavos 

86 

PEN DRIVE 8 GB. Conexão USB 2.0. tecnologia 
especialmente criada para aumentar a velocidade da 
transmissão de dados entre o computador e outros 
dispositivos, 

SANDISK UN 5 

26,50 132,50 

vinte e seis reais 
e cinqüenta 
centavos 

cento e trinta e 
dois reais e 

 
cinqüenta 
centavos 

8? 
PERFURADOR DE PAPEL 17 30FL5. 2 furos. iam. 
I22XI00X56MM 

STAPLES UN 5 

29,40 147.00 

vinte e nove 
reais e quarenta 
centavos 

cento e quarenta 
e sete reais 

88 PERVECEJO COLORIDO 10MM CX 100IJN 

BACCIII CX 5 

249  13,45 

dois reais e 
sessenta e nove 
centavos 

treze reais e 
quarenta e cinco 
centavos 

131) 1111.1 IA ALCAliNA PALITO ASA PT 4UN 

MAXELL PT 56 

12,27 687.12 

doze reais e 
vinte e sete 
centavos 

seiscentos e 
oitenta e sete 
reais e doze 
centavos 

90 PII.IIA PEQUENA AAPT4UN 

MAXELL P1' 27 

6,30 110.10 

seis reais e 
trinta centavos 

cento e setenta 
reais e dez 
centavos 

91 

PINCEL MARCADOR ATÔMICO 1100 RECICLAVEL 
ponta de feltro 08mm de espessura, 10 cm de 
comprimento, recarregável, cor azul. Cx 1 2un 

P1 	D'E CX 

/ 

10 

29,11 291,10 

vinte e nove 
reais e onze 
centavos 

duzentos e 
noventa e uni 
reais e dez 
centavos 

92 

Pincel marcador atômico 1100 reciclávei. ponta de'\ 
OSnim de espessura, 10cm de comprimento, 

recarregável, cor preto. Cx l2un 
feltro

reais 

PILO] 10 

29,11 291,10 

vinte e nove 
reais e onze 
centavo5 

duzentos e 
noventa e um 

e dez 
centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguotu / Fone: (88) 3581-3459 
CNPJ: 24.334.945/0001-08 / cep: 63.500-000 
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93 

Pincel marcador atômico 1100 reciciável, ponta de 
feltro OBmm de espessura. 10 cm de comprimento, 
recarregável, cor vermelho Cx I2un 

I'Il.OF CX 

centavos 
 

10 

29,11 291,10 

vinte e nave 
reais e onze 
centavos 

duzentos e 
noventaeum 
reais e dez 

 

94 

Pincel Para Quadro Branco Recarregávei, cor azul, 
ponta indeformável, fácil de apagar sem deixar 
resíduos, gravado no corpo a marca do fabricante, 
comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros. CX 
I2IJN 

PlI.oT CX 40 

66,27 2.650,80 

sessenta e seis 
reais e vinte e 
sete centavos 

dois mil, 
seiscentos e 
cinqüenta reais e 
oitenta centavos 

95 

Pincel Para Quadro Branco Recarregável, cor preto, 
ponta indeformável, táci de apagar sem deixar 
resíduos, gravado no corpo a marcado fabricante, 
comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros. CX 
12UN 

piLot CX 13 

66,27 861.51 

sessenta e seis 
reais e vinte e 
sete centavos 

oitocentos e 
sessenta e um 
reais e cinqüenta 
e um centavos 

96 

Pincel Para Quadro Branco Recarregável, cor 
vermelho, ponta indeformável, fácil de apagar sem 
deixar resíduos, gravado no corpo a marra do 
fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) 
centímetros. CX I2111,1 

P1 LOT CX 13 

6627 861,51 

sessenta e seis 
reais e vinte e 
sete centavos 

oitocentos e 
sessenta e um 
reais e cinqüenta 
e um centavos 

97 
PINCEl.. N2  02. com  cerdas sintéticas, para pintura em 
tecido 

CONDOR IJN 10 

2,97 29,70 

dois reais e 
noventa e sete 
centavos 

vinte e nove 
reais e setenta 
centavos 

98 
PINCEL, N' 10, com cerdas sintéticas, para pintura cio 
tecido 

CONDOR IJN 10 

1,70 17.00 

um real e 
setenta  
centavos 

dezessete reais 

9') 

CONDOR 

PINCEL., N° 20, com cerdas sintéticas, para pintura em 
tecido 

UN 10 

4,03 40,30 

quatro reais e 
três centavos 

quarenta reais e 
trinta centavos 

100 
VONDER 

Pistola decola quente grande. 40w de potência 
 ¼ UN 

 

8 

16,60 132,80 

dezesseis reais e 
sessenta 
cevos 

cento e trinta e 
dois reais e 
oitenta centavos 

Rua Júlio Cavalcante, 72  -  Bairro Tabuleiro  -  Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
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101 
Pistola de cola quente pequena. 40w de potência, 
Bivolt. 

VONDER UN 8 

14.17 113,36 

quatorze reais e 
dezessete 
centavos 

cento e treze 
reais e trinta e 
seis centavos 

102 
Prancheta acrilico polietileno com prendedor cores 
variadas um. A4 

ACRIMET UN 45 

10.10 454.50 

dez reais edez 
centavos 

quatrocentos e 
cinqüenta  
quatro reais e 
cinqüenta 
centavos 

103 
Prendedor de papel 51 MM blinder cilpp's preto cx 
l2un 

MAPED CX 3 

21.35 64,05 

vinte e um reais 
e trinta e cinco 
centavos 

sessenta e 
quatro reais e 
cinco centavos 

104 Régua Acritica 30CM incolor subdvisão em mm 

ACRINIET OU 72 

0,66 47,52 

sessenta e seis 
centavos de real 

quarenta e sete 
reais e cinqüenta 
e dois centavos 

105 
TESOURA AÇO INOXIDÁVEL com cabo de plástico com 
pontta reta Tani. l9x6cm 

MUNDIAL tiN 39 

5,77 225,03 

cinco reais e 
setenta e sete 
centavos 

duzentos e vinte 
e cinco reais e 
nt centavos 

106 Truta Giuichc, 	ML Cx. Com 12 cores 

ACRILEX CX 10 

4.14 41,40 

quatro quatro reais e 

centavos  k 
quarenta e um 

e quarenta 
centavos 

107 Tirita Pura Carimbo 40 mi. Diversos Cores 

RADEX UN 36 

2,43 87.48 

dois reais e 
quarenta e três 
centavos 

oitenta e sete 
reais e quarenta 
e oito centavos 

IDA 
r Tinta para macador de quadro branco. 20 ML 

Diversas Cores 

I.0T UN 16 

4,22 67,52 

quatro reais e 
vinte e dois 
centavos 

sessenta e sete 
reais e cinqüenta  
e dois centavos 

Ruo Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguotu / Fone: (88) 3581-3459 
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3,27 52,32 

I'ILOI' UN 16 três reais e vinte 
e sete centavos 

cinqüenta e dois 
reais e trinta e 
dois centavos 

109 Tinta para pincel atômico TR37. 37ML. Diversas Cores 

VALOR TOTAL 100.957.29 
cem mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e vinte e nove centavos 

Lote 15- COTA DE APROXIMADAMENTE 20/o PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA IJNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 

Almofada P1  carimbo, em tecido, cor azul, estojo 
plástico tam. 6.7x1 1.0cm, N2  03 

RADEX UN 7 

3.32 23,24 

três reais e 
trinta e dois 
centavos 

vinte e ti-es reais 
e vinte e quatro 
centavos 

2 
Apagadnr Para Quadro Branco, embalagem com dados 
de Identificação do produto e marca do fabricante 

SPIRAL UN 2 

6,58 13,16 

seis reais e 
cinqüenta e oito 
centavos 

treze reais e 
dezesseis 
centavos 

3 

Arquivo Morto Polionda caixa para documento em 
polietileno Tam Oficio. Diversas Cores-
3SOX13OX2SUMM 

POLIBRAS UN 

*/ 

46 

4,94 227,24 

quatro reais e 
noventa e 
quatro centavos 

duzentos e vinte 
e sete reais e 
vinte e quatro 
centavos 

4 
Bloco de Aviso Altocotante BI 100 fis na cor amarela, 
TAM 76X102MM 

TILIBRA UL tetrês 

3.45 62,10 

reais  
quarenta e cinco 
centavos 

sessenta e dois 
reais e dez 
centavos 

Borracha bicolor azul/vermelha red bor, para apagar 
tinta de caneta e lápis, tóxica, dimens, variáveis: 40 A 
60M M, LARG. 16 A 201v0 ESPESSURA 6.0 A 8.OMM CX 

MERCIJR CX í, 

15,23 91.38 

quinze reais e 
vinte e três 

centavos 

noventa e um 
reais e trinta e 
oito centavos 

o Borracha N° 40 cor branca, a4 0  un 

GOLLER cx 2 

10.93 21.86 

dez reais e 
noventa e três 
centavos 

vinte e um reais 
e oitenta e seis  
centavos 

Ruo Júlio Cavalcante, 721 - Bairro Tabuleiro - Iguatu / Fone: (88) 3581-3459 
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