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Anexo 01

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 55,000M0001317200001

FITA DE CETIM nº 1 - face simples- rolo c/
100 metros de boa qualidade cores : branco ,
rosa , amarelo, azul celeste, lilás, vermelho,
laranja, verde pistache, preto , cinza,
marrom.(ação social)

00002 69,000M0000495400002

FITA cetim nº3 - face simples - rolo c/ 50
metros de boa qualidade , cores branco, rosa
pink, amarelo ouro , azul celeste, lilás ,
vermelho, laranja, verde pistache, preto,
cinza , marrom.(ação social)

00003 281,000ROL0001757000003

VIÉS DOBRADO DE ALGODÃO - LARGURA
24MM ROLO C/ 50 METROS. de boa
qualidade , nas cores: branco, rosa pink ,
rosa bebê, amarelo ouro, azul celeste, lilás,
vermelho, laranja,verde pistache, preto,
cinza, marom, verde musgo, xadrez com
vrmelho, com verde  com amarelo, com azul e
com rosa.(ação social)

00004 625,000UN0000923100004

TINTA PARA TECIDO fosca, pote com 250ml
nas cores: branca, amarelo bebê, amarelo
cadmo, amarelo limão, amarelo ouro, amarelo
pele, azul bebê, azul caribe, azul celeste,
azul cobalto, azul marinho , azul petróleo,
azul turquesa, cenoura, fúcsia, jacarandá,
laranja, lilás bebê, rosa bebê, rosa chá , rosa
ciclame , rosa escuro , salmão bebê, verde
bandeira, verde bebê,  verde folha, verde
musgo, verde oliva, verde pântano, verde
pinheiro, verde abacate, verde grama, verde
pistache, vered púrpura, vermelho púrpura,
vermelho carmim, vermelho carmim ,
vermelho escalete, vermelho fogo, vinho ,
marfim, siena natural, ocre ouro,
marrom,caramelo, cerâmica, lilás, violeta,
cinza, lunar, pêssego, sepia, preto,
magenta.(ação social)

00005 210,000M0001840700005
TECIDO ÉTAMINE branco 4 fios 100%
algodão 1,40 de largura de boa qualidade

00006 210,000M0001840800006
TECIDO PARA BORDAR vagonite branca
100% algodão 1,40 de largura de boa
qualidade( ação social)

00007 1.000,000M0001710900007

TECIDO 100% ALGODÃO, 1,40 DE LARGURA
- COR VERDE de boa qualidade , nas cores :
vermelho, azul, amarelo, lilás, preto , rosa,
laranja. (ação social)

00008 550,000M0001758700008

TECIDO 100% ALGODÃO, 1,40M DE
LARGURA de boa qualidade, nas cores :
vermelho de bolinha branca , lilás com bolinha
branca, preta com bolinha branca , rosa com
bolinha branca( ação social)
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00009 600,000M0001840900009

TECIDO QUADRICULADO de boa qualidade ,
nas cores:verde com branco, preto com
branco, vermelho com branco, azul com
branco, rosa com branco( ação social)

00010 700,000M0001712600010
TECIDO 100% ALGODÃO, 1,40 - FLORAL
ESTAMPA PEQUENA (5 ESTAMPAS
DIFERENTES) ação social

00011 1.750,000M0001758800011

TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, 1,60
DE LARG de boa qualidade, nas cores:
laranja, vermelho, azul marinho, verde,
branco, pérola, rosa claro, azul claro,
amarelo claro.( ação social)

00012 120,000PÇ0001432000012
TECIDO PARA PANO DE PRATO 100%
algodão 70 cm de largura rolo c/ 25 metros
branco de boa qualidade.(ação social)

00013 3.000,000PÇ0001201700013

TECIDO PARA LENCOL 100% algodão 2,20
de largura de boa qualidade , nas cores
branco: amarelo, rosa, pérola, azul, verde,
laranja, mostarda, vermelho ( ação social)

00014 1.300,000UN0000276000014

TOALHA DE BANHO para pintura 100%
algodão 70cm x 1.35 de boa qualidade (
cores claras) branca, salmão , rasa, verde,
lilás, azul. (ação social)

00015 1.300,000UN0001759100015

TOALHA DE LAVABO PARA PINTURA (BOA
QUALIDADE) toalha de rosto para pintura
100% algadão 70 x45cm , nas cores claras:
branca, salmão, rosa , verde, lilás,azul ( ação
social)

00016 1.000,000UN0000774200016

TOALHA DE BANHO C/ ITAMINA 100%
algodão 70cm x 1.35m, de boa quaalidade(
cores claras) branca, rosa bebê,  verde
agua, perola, lilás, amarelo, azul bebê(ação
social)

00017 1.100,000UN0000245100017

TOALHA DE ROSTO para bordar 100%
algadão 70 x 45 cm (core claras) branca,
rosabebê, verde agua, pérola, lilás, amarelo
claro , azul bebê.( ação  social)

00018 700,000UN0000521700018
TOALHA DE MAO para pintura(cores claras)
de boa qualidade nas cores: banca, salmão,
rosa,verde, lilás, azul.(ação social)

00019 700,000UN0001721900019

TOALHA DE MÃO P/ BORDAR (BOA
QUALIDADE) - AMARELO CLARO branca,
rosa  bebê, verde água, perola, lilás, azul
bebê.(ação social)

00020 575,000NOV0001202000020

LINHA PARA CROCHE 100% algodão
mercerizado coresfirmes rolo com 1000
metros cores variadas de boa qualidade (
ação social)

00021 2.940,000M0000220800021
BORDADO INGLES 100% algodão largura de
7 cm e de 12 cm  branco de boa qualidade
(ação social)

00022 26.470,00
0

M0000089300022
PASSA FITA 100% algodão 2 cm de largura
cores variadas de boa qualidade. ( ação
social)

00023 550,000CN0001370400023

LINHA PARA COSTURA de boa qualidade ,
nas cores: branco amarelo claro, rosa claro,
vermelho, preto, laranja, lilás, cinza, marrom
, salmão, roxo, vinho, perola, amarelo ouro,
rosa escuro , azul turquesa. ( ação social)
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00024 20,000ENV0001731100024
AGULHA DE MÃO P/ COSTURA AÇO
NIQUELADO Nº 06 envelope com 20 unid. de
boa qualidade nº07. ( ação social)

00025 200,000UN0001731900025
AGULHA PARA CROCHÊ AÇO NIQUELADA Nº
6/1.0MM de boa qalidade , nº 8/0.9 mm
(ação social)

00026 25,000UN0001247600026
FITA METRICA mede até 1,5 metro e é
retrátil.

00027 300,000M0000700400027
ELASTICO chato meio cm de largura. ( ação
social)

00028 300,000M0001793800028 ELÁSTICO para costura, com 1 cm de largura

00029 45,000UN0000534100029
REGUA regua acrilica de 50 cm  e 1000 cm de
boa qualidade (ação social)

00030 60,000UN0000923200030
ALFINETE aço niquelado cabeça nº 29 caixas
c/ 50 gr de boa qualidade . ( ação social)

00031 70,000UN0000077500031
TESOURA tesoura  aço nequilado para
costura 24 cm e 15 cm  de boa qualidade.
(ação social)

00032 20,000PCT0001733500032
BARBANTE PACOTE C/ 6 UN, CONE DE
600GR  - COR CRU ação social

00033 300,000M0001734400033
RENDA 100% DE ALGODÃO 50X37MM
BRANCA de boa qualidade .( ação social)

00034 380,000UN0001471900034
PINCEL PARA PINTAR TECIDO nº 04 , nº 06 ,
nº 08, nº 10, nº 12 cerdas brancas, chato ,
cabo amarelo.(ação social)

00035 90,000UN0001757800035
PINCEL DE ACABAMENTO,  Nº 00 -pelo brasil:
ref. 074. ( ação social)

00036 30,000UN0000061600036
PINCEL de acabamentoe- pelo sintético :
ref.424, nª18 ( ação social)

00037 30,000UN0001757600037
PINCEL CHATO, CABO AMARELO, REF.54,
Nº 10 ref. 427, nº10 ( ação social)

00038 40,000UN0001757900038
PINCEL CHATO, CABO MARROM, Nº 20 ação
social

00039 10,000M0000698000039
TECIDO OXFORD peças com 25 mts (
vermelho, perola, branco) ação social

00040 120,000ROL0001202100040
LINHA PARA BORDAR linha para bordar caixa
com 10 rolos 100% algodão cores variadas
de boa qualidade (ação social)

00041 8,000M0001841000041
LESE várias cores peças com 25 metros cada(
ação social)

00042 100,000UN0000503000042
ESMALTE vidros de esmalte 8ml cores bem
variadas ( ação social)

00043 350,000UN0001452500043
LIXA lixa para unhas  e para os pés (ação
social)

00044 200,000UN0001019700044
ACETONA VIDRO COM 100ML acetona vidro
com 100ml

00045 10,000UN0000094800045 ALGODAO 500 G ação social

00046 20,000UN0001002500046 BACIA bacias de pé  ( ação social)

00047 30,000UN0001215600047
ESPATULA espatúla de metal para cuticula (
ação social)
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